Συχνές ερωτήσεις για τη δράση:
Επιχειρηματική Εκκίνηση - Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτημα 1:
Για την κατηγορία των υπό σύσταση επιχειρήσεων 1. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ στον πίνακα Β της
Πρόσκλησης στο σημείο 1 αναφέρεται το έντυπο όπως προκύπτει από το ΠΣΚΕ. Για αυτό το σημείο αρκεί η
οριστική υποβολή της αίτησης στο σύστημα;
Απάντηση:
Το έντυπο υποβολής Ι.1 , προκύπτει από την συμπλήρωση των πινάκων υποβολής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και δεν
απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από τον αιτούντα αφού υποβάλλει οριστικά την αίτηση του.
▪
Ερώτημα 2:
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ στον πίνακα Β της Πρόσκλησης στο σημείο 2 ζητείται να επισυναφθεί στο
ΠΣΚΕ το έντυπο αναλυτικής υποβολής με σφραγίδα και υπογραφή. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει ακόμα
συσταθεί, προφανώς δεν έχει σφραγίδα. Επομένως επισυνάπτεται μόνο με την υπογραφή του επιχειρηματία
(ή Νομίμου Εκπροσώπου για τα νομικά πρόσωπα);
Απάντηση:
Στην περίπτωση αυτή το έντυπο Ι.2 επισυνάπτεται μόνο με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή όλων των εταίρων της
προτεινόμενης εταιρικής μορφής. Επιθυμητή είναι η χρήση ψηφιακής υπογραφής.
▪
Ερώτημα 3:
Στο έντυπο αναλυτικής υποβολής και συγκεκριμένα στον πίνακα 3.3, παραθέτουμε ακριβώς τα ίδια με τα
αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ ή μπορούμε να επεκτείνουμε την περιγραφή καθώς τα πεδία του ΠΣΚΕ έχουν
περιορισμό χαρακτήρων;
Απάντηση:
Ναι, μπορείτε να κάνετε εκτενέστερη περιγραφή.
▪
Ερώτημα 4:
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ στον πίνακα Β της Πρόσκλησης δεν αναφέρεται ότι πρέπει να επισυναφθεί το
αρχείο "Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων πρότασης". Είναι υποχρεωτικό;
Απάντηση:
Το αρχείο "Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων πρότασης" είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.
▪
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Ερώτημα 5:
Θα πρέπει να επισυναφθεί και αρχείο με τις προβλέψεις των εσόδων-εξόδων; Μπορεί ένας δυνητικός
δικαιούχος να επισυνάψει επιπλέον αρχεία εφόσον θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην κατανόηση λεπτομερειών
της πρότασής του;
Απάντηση:
Αρχείο με προβλέψεις εσόδων – εξόδων δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί. Αν θεωρείτε ότι διευκολύνει την
τεκμηρίωση της αίτησής σας έχετε την δυνατότητα να κάνετε σχετική αναφορά και παράθεση στοιχείων προβλέψεων
βιωσιμότητας στην καρτέλα 3.3 στο πεδίο 4. «Αναμενόμενα Αποτελέσματα» του παραρτήματος Ι.2 . Επιπλέον κατά την
κρίση του αιτούντα μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης
επένδυσης.
▪
Ερώτημα 6:
Στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ως επιλέξιμη η επένδυση φορέα με ΚΑΔ 35.11.10.04 (Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας). Ποια η διαφορά του με τον ΚΑΔ 35.10.11.09
(Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα) όπου και εδώ γίνεται παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας σας από μετατροπή ηλιακής; Είναι επιλέξιμη η επένδυση φορέα με ΚΑΔ 35.11.10.04
(τον προσθέσαμε λόγο της δράσης) & 35.10.11.09 που στην ουσία όμως πρόκειται για φ/β πάρκο;
Απάντηση:
Ο ΚΑΔ 35.10.11.09 είναι εξειδικευμένος και αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή της ηλιακής
ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο που είναι η χρήση Φ/Β στοιχείων και δεν είναι επιλέξιμος. Ο ΚΑΔ 35.11.10.04
(Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας) αφορά άλλες περιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας.
▪
Ερώτημα 7:
Υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί νέα επιχείρηση η οποία θα είναι franchise;
Απάντηση:
Στην σελίδα 19 από 176 της 1ης Τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.8 «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και
μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» αναφέρεται ρητά ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ικανοποιούν
μεταξύ άλλων και την προϋπόθεση «Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising).
▪
Ερώτημα 8:
Εταιρεία που επιθυμεί να υποβάλλει διαθέτει νομική μορφή Ο.Ε. και έτος ίδρυσης το 2018. Η εταιρεία
σχεδιάζει και παρέχει λύσεις πληροφορικής και λόγω αντικειμένου τόσο οι "πελάτες" της όσο και κάποιοι
συνεργάτες της είναι σε απόσταση με την έννοια ότι έως σήμερα δεν παρέχεται από την εταιρεία
υπηρεσία/προϊόν που να απαιτεί τη φυσική παρουσία πελάτη ή συνεργάτη στην έδρα της εταιρείας. Στο
ΠΣΚΕ και συγκεκριμένα στο εδάφιο 5 (ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ) και ειδικότερα στο
πεδίο περί υποδομών διευκόλυνσης ΑμΕΑ υπάρχουν οι επιλογές: ΝΑΙ και ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. Δεδομένου του
αντικειμένου εργασίας της εταιρείας θεωρείται πως η επιλογή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ είναι η αρμόζουσα,
ωστόσο θα θέλαμε διευκρίνιση αν αυτό αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. Αν ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού, θα θέλαμε να διευκρινιστεί/υποδεχθεί το είδος της σχετικής τεκμηρίωσης που απαιτείται.
Απάντηση:
Η επιλογή «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ» δεν αποτελεί αυτόματα λόγω απόρριψης, θα αποτελέσει όμως κριτήριο της αξιολόγησης
από ανεξάρτητο αξιολογητή και δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Στην εν
λόγο εταιρεία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία πελάτη/συνεργάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν ωστόσο να
συμπεριληφθούν άυλες δαπάνες διευκόλυνσης ΑΜΕΑ , όπως η δημιουργία ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.
▪
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Ερώτημα 9:
Δυνητικός δικαιούχος εντάσσεται από τις 12/1/2004 σε κανονικό καθεστώς αγροτικής δραστηριότητας
(αγροτικής εκμετάλλευσης). Στις 20/3/2019 ξεκινάει κανονική δραστηριότητα (όχι αγροτική) σε επιλέξιμο
ΚΑΔ. Μπορεί να συμμετάσχει στην δράση "Επιχειρηματική Εκκίνηση" ως ατομικός επιχειρηματίας με τον εν
λόγω ΚΑΔ ή η από 12/1/2004 αγροτική του δραστηριότητα λογίζεται ως κανονική επιχειρηματική
δραστηριότητα, επομένως δεν πληροί το κριτήριο της ίδρυσης από 1/1/2015 και έπειτα; Σημείωση, ο
δυνητικός δικαιούχος έχει μηδενική αγροτική δραστηριότητα από το 2004 και τα μοναδικά του εισοδήματα
προέκυπταν από τις επιδοτήσεις.
Απάντηση:
Από τα στοιχεία που παραθέτετε προκύπτει ότι ο δυνητικός δικαιούχος έχει επιχειρηματική δραστηριότητα από το 2004
όποτε δεν είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.
▪
Ερώτημα 10:
Δυνητικός δικαιούχος είχε ατομική επιχείρηση (συνεργείο αυτοκινήτων) μέχρι το 2012. Το 2012 παύει την
ατομική και ιδρύει ΟΕ (ποσοστό συμμετοχής 50%), πάλι συνεργείο αυτοκινήτων. 31/5/2019 αποχωρεί από
την ΟΕ για προσωπικούς λόγους, η οποία ΟΕ συνεχίζει κανονικά μέχρι και σήμερα την λειτουργία της.
Μπορεί να συμμετάσχει στην δράση "Επιχειρηματική Εκκίνηση" με ίδρυση ατομικής επιχείρησης;
Απάντηση:
Από τα στοιχεία που παραθέτετε προκύπτει ότι ο δυνητικός δικαιούχος έχει ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα,
οπότε δεν είναι επιλέξιμος για ενίσχυση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο ΚΑΔ.
▪
Ερώτημα 11:
Υποψήφιος επενδυτής που θέλει να υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα 'Επιχειρηματική Εκκίνηση" εργάζεται
ως οδοντίατρος τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία. Επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και ν' ανοίξει
οδοντιατρείο στον Πύργο. Είναι όμως εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη ΔΟΥ στην πόλη που εργάζεται στην
Αγγλία. Μας καλύπτει η φορολογική ενημερότητα που μπορεί να πάρει από εκεί; Απαιτείται και για αυτή
επίσημη μετάφραση; Επίσης, επειδή η επιχείρηση είναι υπό σύσταση, απαιτείται προσύμφωνο μίσθωσης; Η
απόσταση δημιουργεί δυσκολίες στο να ψάξει ο επενδυτής για κατάλληλο χώρο και να εξασφαλίσει
προσύμφωνο μίσθωσης. Τι μπορεί να κάνει στην προκειμένη περίπτωση;
Απάντηση:
Η φορολογική ενημερότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποδεκτή πρέπει όμως να επισυναφθεί και η επίσημη
μετάφραση καθώς και σχετικό έγγραφο από την Δ.Ο.Υ ότι ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει άλλες φορολογικές
υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Στην περίπτωση πρόθεσης μίσθωσης αρκεί ένα προσύμφωνο μίσθωσης υπογεγραμμένο από
τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή (εκπρόσωπο του φορέα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου) ή ακόμα και υπεύθυνη
δήλωση που θα δηλώνεται η διαθεσιμότητα του τόπου εγκατάστασης.
▪
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Ερώτημα 12:
Ιατρός με ενεργή δραστηριότητα από το 2012 (ατομική επιχείρηση), μπορεί να υποβάλλει, στο πρόγραμμα,
αίτηση για υπό σύσταση εταιρεία και αν εγκριθεί να κλείσει την ατομική επιχείρηση;
Απάντηση:
Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις «κατηγορία φορέα Γ3» προκειμένου να είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την Αναλυτική
Πρόσκληση πρέπει να τηρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη
εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
• Οι μετοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους ΚΑΔ που προβλέπονται
στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των ΚΑΔ που
προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο:
⚬ Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
⚬ Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
⚬ Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
⚬ Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
⚬ Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Επίσης πρέπει να τηρούνται όλοι οι γενικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση
▪
Ερώτημα 13:
Η υποβολή για την πρόσκληση Επιχειρηματική Εκκίνηση, έχει ανοίξει; Πως θα γίνει η υποβολή των
αιτήσεων;
Απάντηση:
Η υποβολή για την πρόσκληση Επιχειρηματική Εκκίνηση, έχει ανοίξει; Πως θα γίνει η υποβολή των αιτήσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:
• Έναρξη υποβολής προτάσεων: 21/05/2019 ώρα 13:00
• Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/07/2019 ώρα 15:00
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την
ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών, ΔΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ».
Όλα τα έντυπα και οι οδηγίες υποβολής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΠΣΚΕ) βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του προγράμματος Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, ΜμΕ
Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας: «www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/startups.html» και στην ιστοσελίδα του ΕΠ
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020: «www.dytikiellada.gr» . Στις ίδιες ιστοσελίδες θα αναρτηθεί και αρχείο ερωτήσεων και
απαντήσεων καθώς και όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το πρόγραμμα και προτείνουμε να τις επισκέπτεστε τακτικά.
▪
Ερώτημα 14:
Σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης έως 15.000€ για επαγγελματικό όχημα - αφορά αγορά
μεταχειρισμένου επαγγελματικού οχήματος, που καλύπτει τις ανάγκες της δραστηριότητας και εκδίδεται για
το συγκεκριμένο τύπο οχήματος άδεια κυκλοφορίας από το μηχανολογικό (π.χ. μικρό σχολικό);
Απάντηση:
Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, τα μεταφορικά μέσα αφορούν μόνο αυτά που προορίζονται για την διακίνηση
ειδών εντός των ορίων της επιχείρησης ή για την προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος (μέχρι 3,5 tn) με
επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000€. Στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της «Κατηγορίας δαπάνης 2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αναφέρεται ότι «Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
καινούργια και αμεταχείριστα»
▪
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Ερώτημα 15:
Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, αφού αυτό βρίσκεται στην διαδικασία υποβολής
προτάσεων. Η υπό σύσταση επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση και πώληση αϋλων περιουσιακών
στοιχείων, όπως αυτό της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια,
με ποιόν κωδικό ΚΑΔ πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη;
Απάντηση:
Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να προσδιορίσετε τον ΚΑΔ της δραστηριότητας που
αναφέρεστε. Στην συνέχεια θα ελέγξετε αν ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα της Επιχειρηματικής
Εκκίνησης.
▪
Ερώτημα 16:
Σχετικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκκίνησης, η προκαταβολή 40% θα αφορά το συνολικό
προϋπολογισμό του έργου ή τη Δημόσια χρηματοδότηση;
Απάντηση:
Η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή και μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος
προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας προς τούτο
πιστωτικό ίδρυμα.
▪
Ερώτημα 17:
Δε χρειάζεται να ανοίξω από τώρα εταιρία και να περιμένω το ΕΣΠΑ, αντιθέτως, μπορώ να κάνω την αίτησή
μου και αν εγκριθεί να προχωρήσω σε έναρξη εταιρίας.
Απάντηση:
Το πρόγραμμα Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, ΜμΕ Επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας, αφορά και την κατηγορία των υπό ίδρυση επιχειρήσεων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ3). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί
να υποβληθεί το αίτημα ως υπό ίδρυση επιχείρηση και ο φορέας της επένδυσης έχει την δυνατότητα να προβεί σε έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας οποτεδήποτε πριν την εκταμίευση ποσού ενίσχυσης.
▪
Ερώτημα 18:
Η συνολική διάρκεια της επιδότησης είναι 2 χρόνια και στα δυο προγράμματα (δημιουργικές και
επιχειρηματική εκκίνηση); Μετά πρέπει να έχω ανοιχτή την εταιρία μου για 3 χρόνια ακόμα;
Απάντηση:
Στις υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης και για τα δύο προγράμματα αναφέρεται ότι «Ο δικαιούχος της
ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι
απαιτήσεις.»
▪
Ερώτημα 19:
Στα πλαίσια του να έχω την εταιρία μου ανοιχτή και όταν λήξει η επιδότηση, μπορώ να μην έχω καλυμμένες
τις θέσεις εργασίας που ζήτησα αρχικά με το ΕΣΠΑ; Ο εξοπλισμός μένει στην ιδιοκτησία μου; Ο χώρος που
είχα αρχικά, μπορεί να αλλάξει όταν τελειώσουν τα 2 χρόνια σε κάτι με χαμηλότερο ενοίκιο;
Απάντηση:
Για τις θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση» δεν υπάρχει περιορισμός για την διατήρηση των
νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης και παραμένει στην ιδιοκτησία της.
Επιτρέπεται η αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατόπιν
αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλεται στην ΔΙΑΠ.
▪
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Ερώτημα 20:
Μπορώ να κάνω το πολύ μια αίτηση; Και εάν γίνει με συνέταιρο, και ζητήσουμε και οι δύο επιδότηση για μια
εταιρία, μπορούμε να ζητήσουμε και ο καθένας μόνος του;
Απάντηση:
Η επιδότηση αφορά την επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και όχι τα φυσικά πρόσωπα/εταίρους της
επιχείρησης.
▪
Ερώτημα 21:
Χρειάζεται να έχω και εγώ και ο συνέταιρος κάρτα ανεργίας; Ή γίνεται να εργαζόμαστε κάπου όσο
περιμένουμε την επιδότησή; Μπορούμε να έχουμε 4ωρη/8ωρη εργασία κάπου μέχρι να εγκριθεί η επιδότηση
ή και μετά;
Απάντηση:
Η κατάσταση σε ανεργία αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν το κόστος δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας και δεν σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική κατάσταση των φυσικών προσώπων/εταίρων του φορέα της
προτεινόμενης επένδυσης.
▪
Ερώτημα 22:
Οι ΚΑΔ πρέπει να είναι σχετικοί μεταξύ τους; Παράδειγμα ένας γνωστός μου θέλει να ανοίξει με τον αδερφό
του ένα ΑΦΜ και ο ένας να ασχολείται με φωτογραφήσεις εκδηλώσεων ενώ ο άλλος με μεσιτικά.
Απάντηση:
Οι προτεινόμενες προς ενίσχυση δαπάνες πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζονται με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της
δραστηριότητας.
▪
Ερώτημα 23:
Έχω δικαίωμα να κόβω τιμολόγια σε πελάτες εξωτερικού; Ή αυτό δεν έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ, και είναι
καθαρά λογιστικό;
Απάντηση:
Η ερώτηση δεν σχετίζεται με τις υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος.
▪
Ερώτημα 24:
Αγορές εξοπλισμού πρέπει να κάνω μόνο από Ελλάδα και από χώρες ΕΕ ή μπορώ να αγοράζω και από τρίτες
χώρες;
Απάντηση:
Η προμήθεια του εξοπλισμού δεν έχει περιορισμούς ως προς τις χώρες κατασκευής ή προέλευσης, σε κάθε περίπτωση
όμως η εισαγωγή πρέπει να γίνεται ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το φορολογικό και
τελωνειακό ρυθμιστικό πλαίσιο.
▪
Ερώτημα 25:
Εάν η συνολική επιχορήγηση οριστεί σε ένα συγκεκριμένο ποσό, για παράδειγμα 50.000€, η χρηματοδότηση
θα γίνει είτε ολόκληρη (το ποσοστό που ορίζεται από το πρόγραμμα), είτε καθόλου; Δηλαδή αν εγώ ζητήσω
για μια εταιρία με σχεδιασμό ιστοσελίδων, χρήματα για κάτι που εσείς θα κρίνετε μη σχετικό, θα
αποκλειστεί μόνο αυτή η ανάγκη μου ή όλος ο φάκελος;
Απάντηση:
Εάν για διάφορους λόγους συγκεκριμένη δαπάνη δεν θεωρηθεί ως επιλέξιμη για ενίσχυση δεν συνεπάγεται αυτόματα την
απόρριψη όλου του επενδυτικού σχεδίου. Σε ειδικές περιπτώσεις που επηρεάζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
επένδυσης ή παραβιάζονται τα υποχρεωτικά όρια δαπανών του που πρέπει να τηρούνται από το Π/Υ του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να επιφέρει την απόρριψη όλου του επενδυτικού σχεδίου .
▪
25/01/2020 10:36:46

PDE.GOV.GR/EPENDYSEIS

6/20

Ερώτημα 26:
Η εταιρία μου θα φτιάχνει ιστοσελίδες, όμως αν θέλω κάτι που απαιτεί μεγάλη εταιρία να μου φτιάξει μια
λειτουργία συγκεκριμένη (δυναμικό e-shop, marketplace, aﬃliate πρόγραμμα κλπ) πάνω στην σελίδα μου ή
σε νέα σελίδα που θα ανήκει στην εταιρία μου, μπορώ να ζητήσω χρηματοδότηση για αυτό;
Απάντηση:
Η αναλυτική πρόσκληση στην κατηγορία των δαπανών 4. «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αναφέρει ενδεικτικά
δαπάνες αυτού του είδους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
▪
Ερώτημα 27:
Στην επιδότηση για επαγγελματικά οχήματα, τι είδους όχημα θεωρείται για το πρόγραμμα επαγγελματικό;
Να έχει άδεια επαγγελματικού απλά ή να είναι αποκλειστικά βανάκι, φορτηγό κλπ;
Απάντηση:
Το όχημα πρέπει να έχει άδεια επαγγελματικού οχήματος (μέχρι 3,5 tn) και κατά την αξιολόγηση θα κριθεί η
αναγκαιότητα της προμήθειας του.
▪
Ερώτημα 28:
Στα Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, εάν καταλαβαίνω είναι εταιρία security, ασφάλεια κτηρίου; Ή
απλά πόρτες ασφαλείας, ειδικές τζαμαρίες κλπ;
Απάντηση:
Στην ομάδα δαπανών συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις συστημάτων
συναγερμού, πυρανίχνευσης, κλπ παρακολούθησης και όχι το κόστος φύλαξης.
▪
Ερώτημα 29:
«Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο
ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.» Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσω αυτόν που θα μου φτιάξει τον φάκελο, από
όταν στείλω την αίτηση μέχρι την οριστική αποπληρωμή. Άρα θα τον πληρώνω στην αρχή με ρίσκο να μην
εγκριθεί η επιδότησή μου;
Απάντηση:
Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν παροχή υπηρεσίας μετά την αίτηση υποβολής και
αντίστοιχο παραστατικό παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση αυτή, όπως και όλες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την
αίτηση υπαγωγής επιχορηγούνται μόνο στην περίπτωση που τελικά το πρόγραμμα εγκριθεί και εκδοθεί η σχετική
απόφαση ένταξης.
▪
Ερώτημα 30:
«72 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας» Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό μου θα
πληρώνεται για 72 μήνες από το πρόγραμμα; Άρα παραπάνω από 2 χρόνια; Ή εννοεί το σύνολο των
εργαζομένων στα 2 χρόνια επιδότησης θα είναι το μέγιστο 72 μήνες;
Απάντηση:
Η δαπάνη για την πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνει την επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου
προσωπικού κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι 2,5 έτη. Το επιλέξιμο ποσό
είναι το ελάχιστο νόμιμο κόστος μισθοδοσίας ανά 12 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας και για
συνολικά 72 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας ανά επιχειρηματικό σχέδιο.
▪
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Ερώτημα 31:
Για το χώρο εγκατάστασης, το πρόγραμμα καλύπτει μόνο ενοικίαση ή και αγορά;
Απάντηση:
Η αγορά του κτιρίου δεν είναι επιλέξιμη
▪
Ερώτημα 32:
Στο κεφάλαιο 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Πρόσκλησης σελ. 50 από 174 παράγραφος ΣΤΑΔΙΟ Γ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, αναφέρονται τα κριτήρια βαθμολογίας και
συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κάθε Ομάδα Κριτηρίων έχει συντελεστή στάθμισης 40%. Ωστόσο στο
Παράρτημα VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, δεν αναφέρεται καθόλου συντελεστής στάθμισης για την Ομάδα
Κριτηρίων Α (σελ 134 από 174), για την Ομάδα Κριτηρίων Β συντελεστής στάθμισης 40% (σελ. 136 από 174)
και για την Ομάδα Κριτηρίων Γ συντελεστής στάθμισης 20% (σελ. 138 από 174). Ποιοι είναι οι συντελεστές
που ισχύουν τελικά;
Απάντηση:
Τα τυπικά λάθη και παραλείψεις που έχουν εντοπισθεί στην σχετική πρόσκληση θα διορθωθούν σε επικειμένη
επικαιροποίηση της πρόσκλησης.
▪
Ερώτημα 33:
Αναφορικά με το κριτήριο Γ.4: Συμβατότητα με Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ στο Παράρτημα VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, σελ. 139 από 174, αναφέρεται το εξής: «Το συγκεκριμένο κριτήριο εφόσον αφορά στρατηγική
ΒΑΑ αξιολογείται από αρμόδια επιτροπή της αρμόδιας για τη ΒΑΑ αστικής αρχής, κατά τη Β1 φάση
αξιολόγησης.», ενώ στο κεφάλαιο 10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ σελ. 47 από
174, αναφέρεται ότι «Το στάδιο Β1 υλοποιείται εφόσον η πρόταση εμπίπτει σε στρατηγική ΒΑΑ και το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τη βαθμολογίας του κριτηρίου Γ4.».
Απάντηση:
Η συμβατότητα με τις στρατηγικές Ο.Χ.Ε. και Β.Α.Α δεν αποτελεί κριτήριο βαθμολογίας. Σχετίζεται με την πηγή
χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης. Οι επενδυτικές προτάσεις που εμπίπτουν στις στρατηγικές Ο.Χ.Ε. και Β.Α.Α
θα συμπεριληφθούν σε ειδικούς πίνακες χρηματοδότησης.
▪
Ερώτημα 34:
Υπό σύσταση επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την Πάτρα σε επιλέξιμους ΚΑΔ πχ 82, 85, 86, 93, 95 (όπως
εξειδικεύονται στο Παράρτημα VIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)), δε φαίνεται να
εντάσσονται σε κάποια από τις Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υποβάλλουν ή
απλώς δε θα βαθμολογηθούν για το συγκεκριμένο; Επίσης πώς προκύπτει η βαθμολογία σε αυτό το κριτήριο,
έτσι ώστε να δυνητικός δικαιούχος να μπορεί να το εξετάσει;
Απάντηση:
Η συμβατότητα με τις στρατηγικές Ο.Χ.Ε. και Β.Α.Α δεν αποτελεί κριτήριο βαθμολογίας. Σχετίζεται με την πηγή
χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης. Οι επενδυτικές προτάσεις που εμπίπτουν στις στρατηγικές Ο.Χ.Ε. και Β.Α.Α
θα συμπεριληφθούν σε ειδικούς πίνακες χρηματοδότησης.
▪
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Ερώτημα 35:
Στο κεφάλαιο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ αναφέρεται ότι «ιιι) να
επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε. τα φορολογικά και λοιπά έντυπα που προβλέπονται από την πρόσκληση και
ειδικότερα στην παράγραφο 9 της παρούσας πρόσκλησης.». Ως παράγραφο 9, νοείται το κεφάλαιο
9.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ; Διότι εκεί γίνεται
αναφορά μόνο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ενώ και στο παράρτημα στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης πάλι
δεν αναφέρονται φορολογικά έντυπα πχ Ε1, Ε3 κλπ παρά μόνο φορολογική ενημερότητα. Επομένως ποια
φορολογικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψει κάποιος που επιθυμεί να υποβάλλει ως υπό σύσταση επιχείρηση;
Απάντηση:
Σωστά, ως παράγραφο 9 θεωρείστε το κεφάλαιο 9. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». Για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις θα υποβληθεί φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών των
εταίρων/μετόχων της υπό σύσταση επιχείρησης από όπου προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής (βλ. τα δικαιολογητικά σελ. 159).
▪
Ερώτημα 36:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις «Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία
ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους». Τι πρέπει να επισυναφθεί; Μια απλή περιγραφή για
την ειδικότητα της θέσης; Η τεκμηρίωση το μισθολογικού κόστους θα γίνει επίσης περιγραφικά;
Απάντηση:
Η τεκμηρίωση του προτεινόμενου μισθολογικού κόστους δύναται να γίνει περιγραφικά με μα ανάλυση των θέσεων ανά
ειδικότητα, με βάση τα προσόντα , την προϋπηρεσία κλπ και πάντα σε συνάφεια με το αντίστοιχο ελάχιστο νόμιμο κόστος
μισθοδοσίας.
▪
Ερώτημα 37:
«Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου». Εφόσον η
επιχείρηση δεν έχει συσταθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και στην περίπτωση που θα
γίνει μίσθωση χώρου, τι δικαιολογητικό θα μπορούσε να προσκομίσει;
Απάντηση:
Στην περίπτωση πρόθεσης μίσθωσης αρκεί ένα προσύμφωνο μίσθωσης υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη και τον
ενοικιαστή (εκπρόσωπο του φορέα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου) ή ακόμα και υπεύθυνη δήλωση που θα
δηλώνεται η διαθεσιμότητα του τόπου εγκατάστασης
▪
Ερώτημα 38:
Φορολογική ενημερότητα του φυσικού προσώπου; Ακόμα και δυνητικός δικαιούχος θα είναι νομικό
πρόσωπο; Ποια φορολογική ενημερότητα, για «Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης»;
Απάντηση:
Απαιτείται φορολογική ενημερότητα με την ένδειξη «Για Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης» ,
τόσο του φυσικού προσώπου όσο και του νομικού προσώπου στην περίπτωση που αυτό υφίσταται.
▪
Ερώτημα 39:
«Τεκμηρίωση συνάφειας τίτλων σπουδών των εταίρων με το αντικείμενο της επιχείρησης (κριτήριο Α2)» τι
δικαιολογητικό μπορεί να επισυναφθεί; Εφόσον έχει ήδη επισυναφθεί το πτυχίο ή οι όποιο άλλοι τίτλοι
σπουδών;
Απάντηση:
Πέραν του τίτλου σπουδών θα πρέπει να επισυναφθεί και σύντομο βιογραφικό του εταίρου.
▪
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Ερώτημα 40:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, δίπλα από κάθε ζητούμενο δικαιολογητικό υπάρχει η
σημείωση «Ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ» και μόνο για το πρώτο ζητούμενο αναφέρεται ότι εκτυπώνεται από το
ΠΣΚΕ. Επίσης στο κεφάλαιο 9.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ παράγραφος 2, αναφέρεται «Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν σε
ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία ή θα ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ στην ΔιΑΠΠΔΕ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ». Πώς θα πρέπει να γίνει η υποβολή της αίτησης και του φακέλου
δικαιολογητικών; Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και κατόπιν αποστέλλονται όλα και σε φυσικό
φάκελο;
Απάντηση:
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία (ή και συμπεσμένα σε
μορφή .zip ή .rar) εφόσον είναι μέχρι 10ΜΒ ανά επισυναπτόμενου και συνολικού όγκου 50 ΜΒ. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής κάποιων δικαιολογητικών λόγω όγκου τότε τα δικαιολογητικά αυτά
υποβάλλονται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία .
▪
Ερώτημα 41:
Δυνητικός δικαιούχος της δράσης επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα τον επιλέξιμο
ΚΑΔ1 της δράσης. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι επίσης διαχειριστής μιας άλλης επιχείρησης (με ποσοστό
μεγαλύτερο του 50%) η οποία δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ2. Μπορεί ο δυνητικός δικαιούχος της δράσης να
ορίσει τον ΚΑΔ2 ως δευτερεύουσα δραστηριότητα στην υπό ίδρυση επιχείρηση που σκοπεύει να
δημιουργήσει μέσω της παρούσας δράσης; (ΚΑΔ1 και ΚΑΔ2 θα μπορούσαν να θεωρηθούν συναφείς
δραστηριότητες, πχ. διαχείριση πολυκατοικιών-κοινοχρήστων και καθαρισμοί πολυκατοικιών).
Απάντηση:
Η συνάφεια των ΚΑΔ ελέγχεται με κριτήριο την ταύτιση της τετραψήφιας ανάλυσης τους.
▪
Ερώτημα 42:
Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενότητας Γ2 (Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις), ο οδηγός στην σελίδα 37
σχετικά με την χρηματοδότηση της πρόσκλησης (7.1) αναφέρει ότι: «Για την κατηγορία δυνητικών
δικαιούχων Γ2 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης ο ελάχιστος επιλέξιμος
προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€ τηρουμένων των
περιορισμών του καν. ΕΕ 1407/2013» Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας δυνητικός δικαιούχος που
εντάσσεται στην κατηγορία Γ2 θα πρέπει να έχει ελάχιστο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 83.400€ (με
ένταση ενίσχυσης 60%); Ή ισχύει κάτι διαφορετικό;
Απάντηση:
Σωστά, στην περίπτωση της κατηγορίας δυνητικών δικαιούχων Γ2 ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρέπει να
αντιστοιχεί σε Δημόσια Δαπάνη μεγαλύτερη των 50.000,00€
▪
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Ερώτημα 43:
Σχετικά με την κατηγορία δαπανών 7 «Λειτουργικές Δαπάνες Επιχείρησης» και πιο συγκεκριμένα, για τις
δαπάνες 7.2 «Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (30% της κατηγορίας δαπάνης 3.1+3.2)» και 7.3 «Έμμεσες
λειτουργικές δαπάνες (30% της κατηγορίας δαπάνης 7.1), θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ποιες δαπάνες
συγκεκριμένα επιδοτούν;
Απάντηση:
Η υποκατηγορία έμμεσων λειτουργικών δαπανών 7.2 υπολογίζεται σύμφωνα με την μέθοδο απλοποιημένου κόστους στο
30% του αθροίσματος των δαπανών των υποκατηγοριών 3.1 (μισθοδοσία ΝΘΕ) & 3.2 (ασφαλιστικές εισφορές εταίρων)
και κατά τεκμήριο αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με πρόσθετα λειτουργικά έξοδα που επιφέρουν οι δημιουργούμενες
θέσεις εργασίας όπως γραφική ύλη, υλικά γραφείου κλπ.
Η υποκατηγορία έμμεσων λειτουργικών δαπανών 7.3 υπολογίζεται σύμφωνα με την μέθοδο απλοποιημένου κόστους στο
30% του αθροίσματος των δαπανών των υποκατηγοριών 7.1 (ενοίκια) και κατά τεκμήριο αφορούν δαπάνες που
σχετίζονται με το μίσθιο όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ.
Οι δαπάνες των κατηγοριών 7.2 και 7.3 υπολογίζονται κατ’ αποκοπή και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για
την πιστοποίησή τους.
▪
Ερώτημα 44:
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά, στις περιπτώσεις συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων, για πόσες
κλεισμένες χρήσεις θα πρέπει να προσκομιστούν τα κατά περίπτωση φορολογικά, νομιμοποιητικά και
οικονομικά στοιχεία και για ποιες χρήσεις; (η χρήση του 2018 δεν έχει κλείσει ακόμη για πολλές
επιχειρήσεις).
Απάντηση:
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης πρόσκλησης απαιτείται να επισπευτούν οι φορολογικές διαδικασίες της επιχείρησης
ώστε να προσκομισθούν τα κατά περίπτωση φορολογικά, νομιμοποιητικά και οικονομικά στοιχεία και για την Χρήση 2018
που είναι απαιτούμενο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό.
▪
Ερώτημα 45:
Και σε αυτό το πρόγραμμα δεν έχετε περιλάβει τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τους συνεταιρισμούς. Από πλευράς των
ΚΟΙΝΣΕΠ σίγουρα θα υπάρξει ζήτηση.
Απάντηση:
Στην πρόσκληση του προγράμματος Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, ΜμΕ
Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων οι ΚΟΙΝΣΕΠ. Θα
ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις ΚΟΙΝΣΕΠ σε επόμενη χρονική περίοδο.
▪
Ερώτημα 46:
Σε Υπό Σύσταση επιχείρηση παίζει ρόλο ο υπάρχον βαθμός συγγενείας των μετόχων; Αν προκύψει
μελλοντικά βαθμός συγγενείας μεταξύ των μετόχων επηρεάζει το πρόγραμμα;
Απάντηση:
Ο υφιστάμενος ή μελλοντικός βαθμός συγγένειας των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης δεν αποτελεί περιορισμό για την
επιλεξιμότητα του φορέα του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου.
▪
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Ερώτημα 47:
Στην κατηγορία των δικαιούχων "Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις" ποιο είναι το αποδεκτό δικαιολογητικό για την
απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (α/α δικαιολογητικού 8 - σελ. 155) σε περίπτωση υπό σύσταση
εταιρείας, που πρόκειται να μισθώσει χώρο εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο; Είναι υποχρεωτική η μίσθωση
πριν ακόμα συσταθεί η εταιρεία και η δέσμευση συγκεκριμένου ακινήτου; Μπορεί η ανωτέρω υπό σύσταση
εταιρεία να υποβάλει σχέδιο με κτιριακές δαπάνες;
Απάντηση:
Στην περίπτωση πρόθεσης μίσθωσης αρκεί ένα προσύμφωνα μίσθωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή φορέα
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Η μίσθωση πριν ακόμα συσταθεί η εταιρεία και η δέσμευση συγκεκριμένου
ακινήτου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις είναι επιλέξιμες και για τις υπό
σύσταση εταιρείες.
▪
Ερώτημα 48:
Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες στολισμού αιθουσών για γάμους/βαπτίσεις
(Κατηγορία Γ1) επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης. Ο επιχειρηματίας είναι παράλληλα εταίρος με
ποσοστό 50% σε Ο.Ε. (ανθοπωλείο) η οποία τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Έχει δικαίωμα υποβολής
αίτησης χρηματοδότησης?
Απάντηση:
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης που αφορά την δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση,
Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας». Η τελική κρίση για το
ποιά επιχείρηση κρίνεται προβληματική αφορά την διαδικασία αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
▪
Ερώτημα 49:
Για υπό σύσταση ανεξάρτητη επιχείρηση απαιτείται να επισυνάψω υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ (παράρτημα V)
και DE MINIMIS (Υπόδειγμα Β΄);
Απάντηση:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρετε απαιτούνται ακόμα και για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις και θα πρέπει
να συνυποβάλλετε διάγραμμα τυχόν συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις.
▪
Ερώτημα 50:
Τι περιλαμβάνουν οι δεσμεύσεις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες για την επιλεξιμότητα μικρού
επαγγελματικού οχήματος.
Απάντηση:
Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δεσμεύσεις για επαγγελματικό όχημα είναι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στην
πρόσκληση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας»
▪
Ερώτημα 51:
Λειτουργικές δαπάνες καθώς και τέλη είναι επιλέξιμα για το μικρό επαγγελματικό όχημα;
Απάντηση:
Οι λειτουργικές δαπάνες για το επαγγελματικό όχημα δεν είναι επιλέξιμες.
▪
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Ερώτημα 52:
Σε απάντηση στο ερώτημα 43 αναφέρετε ότι οι υποκατηγορίες δαπανών αφορούν κατά τεκμήριο δαπάνες
που σχετίζονται με ΝΘΕ ή με το μισθίο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μισθίο ( το ακίνητο έχει παραχωρηθεί
από γονική παροχή), υπάρχουν όμως ασφαλιστικές εισφορές που ενεργοποιούν την υποκατηγορία δαπανών
7.2, μπορούν να σχετιστούν με λογαριασμούς ΔΕΚΟ , χαρτική ύλη, επιστημονικά βιβλία, λογιστικά έξοδα
κ.α;
Απάντηση:
Στην κατηγορία 7.2 ενδεικτικά μπορούν να περιληφθούν δαπάνες για χαρτικά, γραφική ύλη λογιστικά έξοδα, όχι όμως οι
λογαριασμοί ΔΕΚΟ αφού αυτοί σχετίζονται άμεσα με το μισθίο.
▪
Ερώτημα 53:
Επίσης, οι δαπάνες της κατηγορίας 8.1 για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μπορούν να σχετιστούν με
δαπάνες λογαριασμών ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, λογιστικά έξοδα, υλικά γραφείου, επιστημονικά βιβλία;
Απάντηση:
Στην κατηγορία 8.1 μπορούν επίσης να περιληφθούν δαπάνες για υλικά γραφείου και αναλώσιμα, όχι όμως λογαριασμοί
ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα και λογιστικά έξοδα.
▪
Ερώτημα 54:
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε μισθωμένο κτήριο καθώς και θερμομόνωση
στην ταράτσα?
Απάντηση:
Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στην κατηγορία 1.3. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η παραχώρηση χρήσης πρέπει να έχει
διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημέρα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης
▪
Ερώτημα 55:
Στον οδηγό αναφέρει ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο ταμείο
ανεργίας πριν την πρόσληψη. Για πόσο χρονικό διάστημα πριν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ταμείο.
Απάντηση:
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην διάρκεια της κατάστασης σε ανεργία του προσωπικού που θα προσληφθεί.
▪
Ερώτημα 56:
Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως βασική προϋπόθεση «Έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την
χρονική στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης». Καθώς η εν λόγω χρονική στιγμή αφορά την ημερομηνία
απονομής - στο δικαιούχο - του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης, δηλαδή την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης, εάν κατά την υποβολή της πρότασης πληρείται η προϋπόθεση, αλλά κατά τη χρονική
στιγμή έκδοσης της απόφασης ένταξης δεν πληρείται (έχει παρέλθει η πενταετία) η πρόταση δεν
εντάσσεται;
Απάντηση:
Το κριτήριο αυτό πρέπει να πληρείται κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
▪
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Ερώτημα 57:
Αναφέρεται ως προϋπόθεση «Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης». Τι σημαίνει και
πως ελέγχεται από τα όργανα αξιολόγησης;
Απάντηση:
Η ανάληψη δραστηριότητας άλλης επιχείρησης τεκμαίρεται από συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες
προκύπτει ότι η μια επιχείρηση αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα άλλης επιχείρησης. Στην
διαδικασία της αξιολόγησης ή και του έλεγχου τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα έχουν την δυνατότητα κατά την κρίση
τους να ζητήσουν έγγραφα και πιστοποιητικά για τον έλεγχο της προϋπόθεσης αυτής.
▪
Ερώτημα 58:
Αναφέρεται ως προϋπόθεση «Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν.
651/2014». Δεδομένου ότι ο όρος «διανομή κερδών» υφίσταται μόνο για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.α.), θεωρούνται de facto δικαιούχοι οι προσωπικές επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε.), ή
προβλέπεται διαφορετική ερμηνεία για τους σκοπούς του προγράμματος (π.χ. η επιχειρηματική αμοιβή των
εταίρων μιας Ο.Ε. θεωρείται ως διανομή κερδών);
Απάντηση:
Για το ερώτημα αυτό έχει ήδη αναρτηθεί διευκρίνιση στην ιστοσελίδα του προγράμματος όπου αναφέρονται τα εξής:
«Υφιστάμενη επιχείρηση (ατομική Ο.Ε., Ε.Ε.) που έχει δηλώσει κέρδη έστω και σε μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
καθώς και επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε. ΙΚΕ) που στον ισολογισμό τους έστω και σε μια κλεισμένη χρήση έχουν εγγράψει
διανομή κερδών, για τις ανάγκες του προγράμματος νοείται ότι έχουν προβεί σε διανομή κερδών και επομένως αυτοί οι
δυνητικοί δικαιούχοι στην δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», υποβάλλουν πρόταση - αίτημα ένταξης στην κατηγορία Γ.2 Νέες Υφιστάμενες
Επιχειρήσεις.
▪
Ερώτημα 59:
Στο κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ενότητα Γ, περίπτωση Γ3 Υπό Σύσταση
Επιχειρήσεις: Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως βασική προϋπόθεση «Οι μέτοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή
επιχειρηματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους ΚΑΔ» που προβλέπονται στο επιχειρηματικό
σχέδιο…». Ως «συναφής» επιχειρηματική δραστηριότητα νοείται η «παρεμφερής», όπως αυτή ορίζεται στον
κανονισμό 651/2014;
Απάντηση:
Ως συναφής δραστηριότητα θεωρείται αυτή που έχει τον ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ με τον ΚΑΔ που αφορά τις επιλέξιμες
δαπάνες του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
▪
Ερώτημα 60:
Στο κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ενότητα Γ, στο κείμενο γενικών
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας δυνητικών δικαιούχων: Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση «Να μην
έχουν προβεί σε παύση ενός ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ε.Ο.Χ. κατά τη διετία πριν την
υποβολή ενός αίτησής ενός για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση...». α) Ως παύση - κατά τα ανωτέρω - τι
νοείται εκ των παρακάτω: - η διακοπή μιας εκ των δραστηριοτήτων υφιστάμενης επιχείρησης, - η διακοπή
της λειτουργίας του συνόλου της επιχείρησης (Α.Φ.Μ.), - η αποχώρηση ενός εταίρου / μετόχου από το
εταιρικό / μετοχικό σχήμα. β) στην περίπτωση που δυνητικός δικαιούχος είναι «υπό σύσταση επιχείρηση»,
παρακαλούμε να διευκρινιστεί το εάν η προϋπόθεση ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα-εταίρους / μετόχους
του υπό σύσταση φορέα που κατά το παρελθόν άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς, σύμφωνα
με τον ορισμό του «Δικαιούχου» όπως αυτός παρατίθεται στην ενότητα Α, ως τέτοιος χαρακτηρίζεται «το
νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση».
Απάντηση:
Για την δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας», ως παύση δραστηριότητας εννοείται η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και η προϋπόθεση
αυτή αφορά τα φυσικά πρόσωπά και τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στην συγκεκριμένη δράση.
▪
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Ερώτημα 61:
Στο κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ενότητα Γ, στο κείμενο προϋποθέσεων
επιλεξιμότητας δυνητικών δικαιούχων κατηγορίας Γ2: Αναφέρεται ότι «προκειμένου να ενταχθεί μία
πρόταση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την
ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την
ημερομηνία ένταξης». Λαμβάνοντας υπόψη περίπτωση υπό τις κάτωθι συνθήκες: α) ότι η ενιαία επιχείρηση,
κατά το έτος 2019 εντός του οποίου θα υποβληθεί η πρόταση παρουσιάζει σώρευση ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας περί του ορίου των 200.000 €, β) η ανωτέρω σώρευση δεν θα υφίσταται κατά το επόμενο έτος
(2020), γ) με βάση την προθεσμία υποβολής προτάσεων και τη μέχρι σήμερα εμπειρία, το πιθανότερο είναι
οι αποφάσεις ένταξης να μην εκδοθούν εντός του έτους 2019 αλλά του έτους 2020. Παρακαλούμε όπως
διευκρινιστεί με ποια νομική/κανονιστική βάση απαιτείται ως Δικαιολογητικό Συμμετοχής η Δήλωση
Επιχορηγήσεων De Minimis, καθώς ο έλεγχος της σώρευσης θα πρέπει να γίνει πριν την έκδοση της
απόφαση ένταξης, ώστε να μην απαγορεύεται - κατ’ ουσία - στο φορέα της ανωτέρω περίπτωσης να
υποβάλλει πρόταση.
Απάντηση:
Ο οριστικός έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος που θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης με
διαδικασία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους επιλέξιμους προς ένταξη δικαιούχους.
▪
Ερώτημα 62:
Στο κεφάλαιο 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, στο κείμενο επισημάνσεων: Επισημαίνεται ότι «στην
παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: …..δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές
προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες ή με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που
σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν: α) Τι νοείται με τη
φράση «δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές», οποιαδήποτε επιχείρηση που διενεργεί πωλήσεις
προς το εξωτερικό είναι μη επιλέξιμη; Τότε η συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό ποια σκοπιμότητα
εξυπηρετούν; β) Τι νοείται με τη φράση «άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική
δραστηριότητα»;
Απάντηση:
Ο περιορισμός αυτός αφορά περιπτώσεις που συνδέονται με άμεσες ενισχύσεις που παρέχονται σε εξαγωγικές
επιχειρήσεις και δραστηριότητες.
▪
Ερώτημα 63:
Στο κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 6.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, στην επισήμανση με α/α 1: Επισημαίνεται ότι «Ως ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης…». Παρακαλούμε
όπως διευκρινιστούν: α) εάν θα ενισχυθούν δαπάνες ενοικίων, μισθολογικού κόστους και άλλες δαπάνες, το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των οποίων θα εκκινήσει αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και θα
πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την
έκδοση της απόφασης ένταξης. β) στην περίπτωση που απάντηση στο α) είναι θετική, η πραγματοποίηση
της πρώτης δαπάνης (ή εξόφλησης) συνιστά έναρξη του έργου και εκκίνηση της προθεσμίας του 30μήνου
για την ολοκλήρωσή του, ή το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη ενέργεια μέχρι την έκδοση της
απόφασης ένταξης προστίθεται στο 30μηνο; γ) Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης κάθε έργου στην
πρόταση (όπως προβλέπεται στην ενότητα 7.4 Διάρκεια των έργων) σε συνδυασμό με την απαγόρευση
τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης (όπως προβλέπεται στην ενότητα 12.4) περιορίζουν τα ανωτέρω;
Δηλαδή ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης από το φορέα (προφανώς στο έντυπο υποβολής), αποτυπώνεται
στην απόφαση ένταξης και είναι δεσμευτικός , σημαίνοντας την έναρξη της προθεσμίας του 30μήνου;
Απάντηση:
Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση όταν πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
ένταξης στην δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων
της Δυτικής Ελλάδας». Ως εκκίνηση της περιόδου υλοποίησης διάρκειας τριάντα (30) μηνών θεωρείται η ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης στην παρούσα δράση.
▪
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Ερώτημα 64:
Στο κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 6.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, παράγραφος «Κατ. Δαπάνης 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, περίπτωση
«Υποκατ. Δαπάνης 3.3. Εκπαίδευση προσωπικού: Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η δυνατότητα ενίσχυσης
δαπάνης εκπαίδευσης εταίρου/μετόχου, που αφορά σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικού
φορέα του εξωτερικού, με αντικείμενο απολύτως σκόπιμο για την λειτουργία της επιχείρησης και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και απολύτως συμβατό με τους στόχους του επιχειρηματικού
σχεδίου.
Απάντηση:
Για την δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας», επιλέξιμες δαπάνες εκπαίδευσης είναι αυτές που σχετίζονται με την άτυπη εκπαίδευση/κατάρτιση
Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης και να συνοδεύεται από τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις.
▪
Ερώτημα 65:
Αναφέρεται ότι «Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης /
κατάρτισης…» Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι (προφανώς να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες) από αρμόδιο εθνικό φορέα ή και από φορείς
του εξωτερικού. Ειδικότερα, πανεπιστημιακές σχολές κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, θεωρούνται
πιστοποιημένοι φορείς;
Απάντηση:
Οι φορείς εκπαίδευσης /κατάρτισης πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από αρμόδιο εθνικό φορέα. Οι πανεπιστημιακές
σχολές δεν θεωρούνται ότι παρέχουν άτυπη εκπαίδευση/κατάρτιση.
▪
Ερώτημα 66:
Στο κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 6.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, παράγραφος «Κατ. Δαπάνης 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Σε
bullet αναφέρεται «ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce”. Παρακαλούμε να
διευκρινιστεί εάν η δαπάνη κατασκευής e-shop B2B ή B2C είναι επιλέξιμη ως ανάπτυξη δραστηριότητας ebusiness ή e-commerce στην κατηγορία 4 και ειδικότερα στην 4.1.
Απάντηση:
Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπανών 4.1
▪
Ερώτημα 67:
Σε bullet αναφέρεται «ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης”. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν
εννοείται το set up του προφίλ της επιχείρησης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με τις δαπάνες της
προβολής να εντάσσονται στην κατηγορία 5 και ειδικότερα στην υποκατηγορία 5.6.
Απάντηση:
Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στην υποκατηγορία 5.6
▪
Ερώτημα 68:
Στο κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 6.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, παράγραφος «Κατ. Δαπάνης 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν για τις δαπάνες των υποκατηγοριών 7.2 και 7.3 απαιτείται περιγραφική
ανάλυση και εξειδίκευση σε επίπεδο υποβολής της αίτησης.
Απάντηση:
Παραθέσετε μια συνοπτική περιγραφή των δαπανών , δεν απαιτείται τεκμηρίωση κόστους των δαπανών αυτών.
▪
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Ερώτημα 69:
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι επιλέξιμη δαπάνη η μίσθωση επαγγελματικού χώρου από
υπεκμισθωτή, π.χ. από εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Απάντηση:
Εφόσον η μίσθωση τεκμηριώνεται από τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία και είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που
αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση της δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ
Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» η δαπάνη του μισθώματος είναι επιλέξιμη.
▪
Ερώτημα 70:
Ιατρείο με ΚΑΔ 86.22.19.21 που έχει κάνει έναρξη 02/08/2019 και βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασία
για την κατάθεση αίτησης στη δράση και κατασκευής του ιατρείου. Αδυνατεί να προσκομίσει άδεια
λειτουργίας ή αίτηση για την έκδοση αδείας λειτουργίας καθώς η αίτηση για την έκδοση της άδειας
λειτουργίας γίνεται όταν ολοκληρωθεί το ιατρείο προς τον Ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος στην
συνέχεια με δικό του κλιμάκιο κάνει αυτοψία στο χώρο και εκδίδει την άδεια. Σήμερα που το ιατρείο είναι
στη φάση της προετοιμασίας δεν υφίσταται ουσιαστικά η δυνατότητα της αίτησης για έκδοση αδείας καθώς
αυτή θα γίνει με το πέρας και την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή καλυπτόμαστε με την
προσκόμιση της άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
Απάντηση:
Για την συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να επισυναφθεί τεκμηρίωση της αδυναμίας έκδοσης άδειας λειτουργίας του
ιατρείου ( παραθέτοντας την σχετική νομοθεσία ή κανονιστικό πλαίσιο) και θα πρέπει επίσης να προσκομισθεί και
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο δυνητικός δικαιούχος θα δηλώνει την πρόθεση του να εξασφαλίσει την άδεια
λειτουργίας πριν την εκταμίευση οποιασδήποτε δόσης ενίσχυσης.
▪
Ερώτημα 71:
Υπό σύσταση επιχείρηση υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε έναν και μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ. Μπορεί κατά
την έναρξη εργασιών της στην αρμόδια ΔΟΥ να συμπεριλάβει εκτός του επιλέξιμου ΚΑΔ του επενδυτικού
σχεδίου και άλλους ΚΑΔ (επιλέξιμους και μη) οι οποίοι δεν αφορούν το επενδυτικό σχέδιο; Στην πρόσκληση
της Δράσης δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρεωτική δραστηριοποίηση των υπό σύσταση επιχειρήσεων
αποκλειστικά και μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
Απάντηση:
Η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει και άλλους ΚΑΔ πέραν των επιλέξιμων. Όμως το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει
να σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII της πρόσκλησης
«Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής
Ελλάδας»,
▪
Ερώτημα 72:
Μια υπό σύσταση επιχείρηση έχει 2 ΚΑΔ που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Για κάποιες δαπάνες οι οποίες
είναι κοινές, όπως π.χ το ενοίκιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, λοιπός εξοπλισμός, θα πρέπει στην αίτηση να
τις επιμερίζει ή δεν παίζει κάποιο ρόλο αν τα βάλει στον έναν ή τον άλλο ΚΑΔ;
Απάντηση:
Μπορείτε να εντάξετε τις δαπάνες στο κύριο ΚΑΔ ή εάν δεν υπάρχει κύριος επιλέξιμος ΚΑΔ να τις εντάξετε στον ΚΑΔ με
τα μεγαλύτερα έσοδα.
▪
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Ερώτημα 73:
Επιχείρηση ατομική εντάσσετε στην κατηγορία Γ1? Καθόσον στις ατομικές δεν πραγματοποιείται διανομή
κερδών. Επιχείρηση με μορφή ΙΚΕ δεν έχει ακόμη κάνει διανομή κερδών, (ιδρύθηκε μέσα στο 2019)
εντάσσετε και αυτή στην κατηγορία γ1?
Απάντηση:
Υφιστάμενη επιχείρηση (ατομική Ο.Ε., Ε.Ε.) που έχει δηλώσει κέρδη έστω και σε μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
καθώς και επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε. ΙΚΕ) που στον ισολογισμό τους έστω και σε μια κλεισμένη χρήση έχουν εγγράψει
διανομή κερδών, για τις ανάγκες του προγράμματος νοείται ότι έχουν προβεί σε διανομή κερδών και επομένως αυτοί οι
δυνητικοί δικαιούχοι στην δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», υποβάλλουν πρόταση – αίτημα ένταξης στην κατηγορία Γ.2 Νέες Υφιστάμενες
Επιχειρήσεις.
▪
Ερώτημα 74:
Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μια επιχείρηση έχει αγοράσει μια άλλη επιχείρηση, πριν ένα χρόνο,
μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα; Να σημειωθεί πως ο ενδιαφερόμενος θέλει να κάνει επέκταση
δραστηριοτήτων με αφορμή το πρόγραμμα.
Απάντηση:
Από τα στοιχεία που παραθέτετε διαφαίνεται ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί την προϋπόθεση
σχετικά με τη μη ανάληψη δραστηριότητας άλλης επιχείρησης, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη
▪
Ερώτημα 75:
Πως θα συμπληρώσω την καρτέλα 1.3 τα στοιχειά των εταίρων /μετόχων Έχουμε 5 εταίρους/ μετόχους με το
90% και το υπόλοιπο 10% ανήκει σε 40 περίπου εταίρους/ μετόχους σε πολύ μικρό ποσοστό Όμως μου
επιτρέπει να συμπληρώσω μέχρι 5 ονόματα Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση ??
Απάντηση:
Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό των εταίρων που κατέχουν συνολικά το μεγαλύτερο
ποσοστό.
▪
Ερώτημα 76:
Καλησπέρα σας, Είμαι υποψήφιος αιτών του προγράμματος ΕΣΠΑ ''Επιχειρηματική Εκκίνηση''. Θα ήθελα να
σας ρωτήσω εάν έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση και στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ''Ενίσχυση των δημιουργικών
επιχειρήσεων της ΠΔΕ'' για διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν σχετίζεται με το
επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί στο προγράμματος Επιχειρηματικής Εκκίνησης. Σε περίπτωση που
μπορώ να κάνω αίτηση και στα δυο προγράμματα ΕΣΠΑ ταυτόχρονα, για 2 διαφορετικά επιχειρηματικά
σχέδια: • Μπορούν να εγκριθούν και τα 2 έργα? • Επηρεάζουν με κάποιο τρόπο το ένα το άλλο? • Υπάρχει
κίνδυνος η ταυτόχρονη δήλωση και στα 2 ΕΣΠΑ να είναι λόγος απόρριψης στο αρχικό σχέδιο
(Επιχειρηματικής Εκκίνησης) ή το αντίστροφο ? • Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση με τον κανόνα de
minimis?
Απάντηση:
Επιτρέπεται να κάνετε αίτηση και στις δύο δράσεις για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο
απόρριψης. Η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) θα ελεγχθεί κατά την διαδικασία έκδοσης απόφασης
ένταξης και θα πρέπει να ικανοποιούνται οι σχετικοί περιορισμοί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
▪
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Ερώτημα 77:
Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει επένδυση σε μέρος (οικόπεδο) που έχει προσημείωση και σε μέρος
(οικόπεδο) που είναι σε διαδικασία πλειστηριασμού ?
Απάντηση:
Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα του τόπου εγκατάστασης και
στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος της ενίσχυσης να αποδείξει την κυριότητα του οικοπέδου ή την
μακροχρόνια μίσθωση έως και δεκαπέντε έτη ( σε περίπτωση ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ) με μεταγραφή
μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο.
▪
Ερώτημα 78:
Υπό σύσταση επιχείρηση, πρόκειται να εγκατασταθεί σε γραφείο που βρίσκεται σε νέα πολυκατοικία . Η
πολυκατοικία διαθέτει ήδη ασανσέρ , το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα με αναπηρία, παρόλα αυτά
στην είσοδό της υπάρχει ένα σκαλοπάτι. Θα πρέπει να πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος να
υλοποιηθεί ειδική υποδομή και για το σκαλοπάτι, η προσβασιμότητα ΑμεΑ καλύπτεται και από το ασανσέρ?
Απάντηση:
Η επιχείρηση πρέπει να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της
σε ΑΜΕΑ
▪
Ερώτημα 79:
Βάσει του οδηγού του προγράμματος αναφέρεται όσον αφορά της υπο-σύσταση επιχειρήσεις και τους
μετόχους που της απαρτίζουν (Γ3): "να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των
ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο" . Συγκεκριμένα , όσον αφορά το ανωτέρω πεδίο, μπορεί
να υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο παρόν πρόγραμμα υπο- σύσταση ατομική επιχείρηση με κωδικό
δραστηριότητας ΚΑΔ: 62.02.20.00 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) , αν ο εταίρος συμμετέχει με ποσοστό 25% σε άλλη επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας
ΚΑΔ: 62.02.10.00 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ) ?
Απάντηση:
Οι ΚΑΔ που αναφέρετε συμπίπτουν στην τετραψήφια αναλυσή τους και επομένως θεωρείται ότι αφορούν συναφή
δραστηριότητα.
▪
Ερώτημα 80:
Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση μπορεί να διακόψει την λειτουργία της πριν την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης, συστήνοντας νέα επιχείρηση (ΙΚΕ) , που θα συμπεριλαμβάνει και ΚΑΔ της προηγούμενης
επιχείρησης?
Απάντηση:
Στην πρόσκληση της δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών
Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» αναφέρεται στις γενικές προϋποθέσεις που οφείλουν να τηρούν οι δυνητικοί
δικαιούχοι των κατηγοριών Γ1, Γ2 και Γ3 μεταξύ άλλων και η προϋπόθεση «Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή
παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της
αίτησής τους»
▪
Ερώτημα 81:
Επιχείρηση υπό σύσταση θέλει να κατασκευάσει κολώνα με την επιγραφή (ταμπέλα) της επιχείρησης. Είναι
επιλέξιμη η δαπάνη και αν ναι σε ποιά κατηγορία;
Απάντηση:
Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.10 - Λοιπός εξοπλισμός της επιχείρησης
▪
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Ερώτημα 82:
Η εμπειρία από δημόσιο τομέα πάνω σε τομείς που καλύπτει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (π.χ.
ΟΠΕΚΕΠΕ, τομέας δακοκτονίας κ.α) προσμετράται στη μοριοδότηση για συναφές επάγγελμα( Γεωπόνος,
Αγροτοοικονομολόγος με συμβουλευτική δράση);
Απάντηση:
Γενικά η προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα είναι αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας, η συνάφεια θα κριθεί κατά την
αξιολόγηση.
▪
Ερώτημα 83:
Υπάρχουν ανοιχτές 2 προτάσεις στο ΠΣΚΕ που αφορούν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο. Πρέπει να γίνει αίτηση
ακύρωσης της μιας ή να υποβάλλω(οριστικοποιήσω) τη μια και την άλλη να την αφήσω ανοιχτή(άκυρη);
Απάντηση:
Είναι επιθυμητό να γίνει ακύρωση της πρότασης που δεν θα υποβληθεί τελικά.
▪
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