
 

 

ΕΣΠΑ - Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου 
«Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19  

 

Σκοπός   

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των 

νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», 

υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της 

παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα 

πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι 

επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Δικαιούχοι  

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό 

Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr.  

 

Βασικές Προϋποθέσεις   

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  

 να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,  

 να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,  

 να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα 

I της Αναλυτικής Πρόσκλησης «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»,  

 η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης RIS3,  

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ 

εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές 

επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφΆ 

όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο,  

 να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,  

 να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφΆ όσον είναι 

υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική 

νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 

2020,  
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 το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη 

επιχείρηση να μην υπερβαίνει σε συνολική ονομαστική αξία το συνολικό ανώτατο όριο 

των 1.800.000 ευρώ.  

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), 

σύμφωνα με:  

 την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ,  

 τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης  

 και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000 ευρώ δεδομένης της 

επάρκειας του προϋπολογισμού.  

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της 

τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού, η ΓΓΕΚ ενημερώνει τους δυνητικούς ωφελούμενους  μέσω της οικείας 

ιστοσελίδας: www.gsrt.gr και της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr. 

  

Επιδότηση   

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης 

για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο 

τα 100.000 ευρώ.  

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου 

Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό 

επιχορήγησης.  

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ 

ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 

του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.  

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το 

άθροισμα:  

 των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,  

 των αγορών Α' υλών και υλικών χρήσης,  

 του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν 

σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες), 

 των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.  
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Προϋπολογισμός 

60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  

  

Προθεσμία και διάρκεια έργου   

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η 16/04/2021. Η Πρόσκληση θα 

παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 

30/09/2021 και ώρα 15.00.   

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19». 
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