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Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους 
υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων* (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του υποδείγματος Αίτησης 
Χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι.1 Ενδεικτικό έντυπο υποβολής) και επισυνάπτοντας 
συμπληρωμένο το Συμπληρωματικό Έντυπο Υποβολής (Παράρτημα Ι.2). 
 
* Απαιτείται εγγραφή! 
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Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, διενεργείτε ηλεκτρονικά. Καθώς όμως 
καθίσταται αναγκαία η επαλήθευση των στοιχείων της πρότασης, απαιτείται και η 
υποβολή φυσικού φακέλου δικαιολογητικών (όπως παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα VII, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»), που θα πρέπει να 
κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, πριν την καταληκτική ημερομηνία, στην 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (2 ημέρες μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής).  

- Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου. 
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* επόμενο slide 
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3,3% των απορριφθέντων προτάσεων είχαν θέματα προβληματικότητας. 
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Έλεγχος προβληματικότητας 
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- Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις, Ε3  

- Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 

- Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση  άδειας 

λειτουργίας 

- Υπεύθυνες δηλώσεις 

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

- Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα 

υλοποιήσουν το ερευνητικό έργο  

 

7.9 Τεκμηρίωση κόστους της κατηγορίας δαπανών «όργανα, εξοπλισμός και 

κτίρια» μέσω, είτε προσφορών/προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή 

δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα, ή αντίστοιχα, 

επικοινωνίας με δυνητικούς προμηθευτές μέσω emails, ή έρευνας από το 

διαδίκτυο, καθώς και προωθητικών φυλλαδίων.  
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Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική. Περιλαμβάνει: 

Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής, 

   Στάδια Α (Πληρότητα) & Β (Επιλεξιμότητα) 

Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Β (συντελεστής στάθμισης: 50%), 

Κατάσταση της Επιχείρησης, Στάδιο Γ (συντελεστής στάθμισης: 30%), 

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Δ (συντελεστής στάθμισης: 20%). 
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Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την θετική 
απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση 
των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 10,00. Για να θεωρηθεί επιτυχής μία πράξη, θα 
πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική 
βαθμολογία μεγαλύτερη από 4, και στην Ομάδα Κριτηρίων Β (Σαφήνεια 
Επενδυτικού Σχεδίου) η πράξη πρέπει να έχει λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη από 5, 
και τα κριτήρια Δ2 και Δ3, που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή 
"ΌΧΙ".  
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- Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων & ενστάσεων 

- Ενεργοποιημένο όριο τελικής ημερομηνίας & ώρας  
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Ρεαλιστικότητα & επαρκής τεκμηρίωση απαραίτητα. 

Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή, συνέχεια και ομοιογένεια σε όλα τα σημεία της 

Αίτησης– δλδ σε διαφορετικά σημεία της, να μην παρουσιάζονται με 

διαφορετικό τρόπο τα στοιχεία της πρότασης (παραδοτέα, πόροι, κόστος, 

χρονοδιάγραμμα, κλπ). 
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- Προσεκτικά επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών, ώστε να μη χρειαστεί να 

γίνονται τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, οι οποίες είναι χρονοβόρες και 

υπόκεινται σε περιορισμούς αναλογικά με το συνολικό και μερικό ύψος 

επιλέξιμης δαπάνης 

- Επιπλέον, καλό θα είναι να προβλέπονται δαπάνες δημοσιότητας, γιατί 

καλύπτουν -εκτός της υποχρεωτικής δημοσιότητας βάσει του Επικοινωνιακού 

Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020- και περιπτώσεις όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις, 

συνέδρια, κατασκευή ιστοσελίδας για την προβολή της παραγόμενης 

επένδυσης κ.α. 

- Τονίζεται η δυνατότητα μεν προκαταβολής με την παράλληλη υποχρέωση 

πιστοποίησης δαπανών ύψους 30% της Δ. Δαπάνης εντός του πρώτου έτους 

- Προτείνεται η έγκαιρη εξοικείωση με την πλατφόρμα του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και ή έγκαιρη επικοινωνία με την 

ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ, ώστε να λύνονται εμπρόθεσμα θέματα υποβολής αιτημάτων 

(προκαταβολής, πιστοποίησης δαπανών, τροποποίησης) 
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Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου – ιδιαίτερη προσοχή στον π/ϋ! 

Είναι απαραίτητη η επαρκής τεκμηρίωση δαπανών: 

 προσωπικού (π.χ. ΔΣ με 100% απασχόληση στο έργο, κλπ) 

 αγοράς παγίων (χρησιμότητα στο έργο – μόνον?) - Επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες 
απόσβεσης (συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων),  

 αντικείμενου ανάθεσης ερευνητικού έργου, 

 περιεχόμενου συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

 άλλων δαπανών (διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχές σε συνέδρια-εκθέσεις, 
ταξίδια, κλπ), 

 μελετών, 

 αναλωσίμων, 

 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

Επιπλέον, κάποιες μελέτες προηγούνται του επενδυτικού σχεδίου, ενώ όλα τα 
ανωτέρω πρέπει να συνάδουν με την πρόταση (π.χ. χρονοδιάγραμμα,πόροι,στάδια 
υλοποίησης,κλπ). 

ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση των περικοπών στους π/ϋ των ενταγμένων πράξεων!  

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι περικοπές των προτάσεων, ξεπέρασαν και το 

50% του π/ϋ των υποβληθέντων. 
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Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την προσοχή σας! 
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Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την προσοχή σας! 
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