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Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων 
 

- Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης: 7.1. Οικονομικά στοιχεία, 
ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων  

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά 
στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 
31/12/15, 31/12/16, 31/12/17 (οικονομικά έτη 2016-8) + Φ.Π.Α. 

 Α.2 Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα 

 Α.3 Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά 
έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη 

 Α.11 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. (Άρθ.2 σημείο 18, Κανονισμός ΕΕ 651/2014: 
Ιδια Κεφ / Μετοχ Κεφ: / =  >0,5) 

Κριτήρια Γ. Κατάσταση Επιχείρησης 

 Γ.1 Αγορές - στόχοι της Επιχείρησης (Πωλήσεις εξωτερικού Ε3 +Φ.Π.Α.) 

 Γ.3 Μεταβολή κύκλου εργασιών 

 Γ.4 Επενδυτική πολιτική  (Ε3 Δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας (αρθ 
22Α του ν.4172/2013) 

 



Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων 
 

- Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης: 7.3, 7.5, 7.6. 
Πιστοποιητικά (Γ.Ε.ΜΗ., Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, αντίγραφο 
Μητρώου Μελών, κλπ) ΚΑΙ Παράρτημα IV, Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα 
δήλωσης ΜΜΕ 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με  

- την εταιρική/ μετοχική σύνθεση ( Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με 
αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους 
δικαιούχους με μορφή εταιρείας ή Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 
Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων),  

- την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση  

- τον αριθμό του συνόλου των εργαζομένων, για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με 
την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο για 
χρηματοδότηση. 

 

 Κριτήρια Α.5-Α.10-Α.11-Α.15  και Γ.2 Μεταβολές στην απασχόληση  

 



Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων 
 

- Δεν προσκομίστηκε Πιστοποιητικό του τμήματος 
Πτωχεύσεων του αρμόδιου Πρωτοδικείου, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης (του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα), 
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης 
αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

 Α.10 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε 
βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας 
επιχορήγησης ή παλιάς κρατικής ενίσχυσης. 

 Α.11 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 
651/2014. 

  

                             ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Υ/Δ 

 



Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου 

 Δεν δίδεται ανάλυση της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση.   

 Δεν αναφέρεται το μερίδιο της επιχείρησης στην Ελληνική ή 
Διεθνή αγορά για το προϊόν που θα αναπτύξει η επιχείρηση στο 
πλαίσιο του έργου. 

 Στην πρόταση δεν παρουσιάζονται ρεαλιστικά και με ακριβή 
τρόπο το  προϊόν και η καινοτομία που θα φέρει στην αγορά.   

 Δεν περιγράφεται στην πρόταση αναλυτικά πως το νέο προϊόν 
θα ενισχύσει την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 Δεν περιγράφεται με σαφήνεια ποιο θα είναι το τελικό προϊόν. 

 Απουσιάζει η αναφορά σε ανταγωνιστικές λύσεις και η σύγκριση 
του προτεινόμενου πακέτου προϊόντων με την πληθώρα 
υφιστάμενων γνωστών εμπορικών λύσεων.  

 

Σημείωση  Παραρτήματος VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης   

 Για την πληρέστερη αξιολόγηση της πρότασης, δύναται να επισυναφθεί 
στην αίτηση ηλεκτρονικά, αρχείο (έως 10 σελίδες Α4), το οποίο να 
περιλαμβάνει πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες του πεδίου 
«Αναλυτικά Στοιχεία του Επενδυτικού Σχεδίου» 

 



 
 
 

Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής 
πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να 
κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€. 

 

 Χρήση ενός (1) μόνον άρθρου του ΕΚ 651/2014:  

 - Άρθρο 25 ή  

 - Άρθρο 28 

 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγοριοποίηση των 
δαπανών, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς αυτές 
επηρεάζουν την ένταση της ενίσχυσης. 

 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 ) 

 α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό 
υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο 
έργο, 

 β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο 
χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 

 γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον 
χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 

 δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 
εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των 
ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και 
ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το 
έργο, 

 ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και 
συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, 

 ζ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες εκπόνησης της μελέτης) 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ» 
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014) 

 α) οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και 
την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

 β) οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη 
επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο 
απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί 
προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν 
αντικαθιστά άλλο προσωπικό, 

 γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

                 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 Κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης 

 Παραρτήματα III (Επιλεξιμότητα δαπανών) & VII (7.9 

Τεκμηρίωση κόστους) 

 Κριτήριο Δ. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου - Δ.3 

Προϋπολογισμός - Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το 

εφικτό του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 Οι Α.Μ. απασχόλησης θεωρούνται υπερεκτιμημένοι, σε σχέση με 
την περιγραφή του αντικειμένου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος 
στο πλαίσιο του έργου. 

 Δεν έχει γίνει εφαρμογή του τρέχοντος μισθολογικού κόστους 
της επιχείρησης. 

 Οι δαπάνες εξοπλισμού δεν συνδέονται τεκμηριωμένα με τις 
απαιτήσεις του έργου.  

 Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του 
οποίου δε συνάδει με τις θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει ο 
δικαιούχος στο έντυπο υποβολής (π.χ. προμήθεια τριών (3) 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) 
άτομο.  

 Δεν είναι επιλέξιμο το σύνολο της δαπάνης εξοπλισμού. 
Επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης κατά ΕΓΛΣ 
(συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων) 

 

 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

 Δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους 
δε συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου 
και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά 
τόνερ όταν η επιχείρηση δε διαθέτει εκτυπωτή). 

 Μέρος του προϋπολογισμού αναλώνεται σε πρωταρχικές μελέτες 
διερεύνησης της αγοράς για τον καθορισμό ουσιαστικών στόχων του 
έργου. 

 Το κόστος της μελέτης/έρευνας θεωρείται υπερεκτιμημένο  σε σχέση 
με την περιγραφή του αντικειμένου στο πλαίσιο του έργου  (εύλογο 
κόστος της αγοράς) 

 Κατηγορία δαπάνης εσφαλμένη. Προτείνεται ο μηδενισμός της  
κατηγορίας 5.6 και η κατανομή της συγκεκριμένης συνολικής 
δαπάνης με βάση την περιγραφή, στις επιμέρους κατηγορίες 5.1,5.2 
& 5. 



Προϋπολογισμός επενδυτικών 
σχεδίων 

                      ΠΡΟΣΟΧΗ  !!!!! 

 

 Στην Σκοπιμότητα και Συνάφεια των 

δαπανών με το επενδυτικό σχέδιο. 

 Στην Τεκμηρίωση του κόστους.  

 Στην Επιλεξιμότητα δαπανών. 

 


