Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης)
Η καταβολή της ενίσχυσης (∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη
µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων
από το λογαριασµό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραµµα στον εταιρικό λογαριασµό
της επιχείρησής σας.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.
Σηµειώνεται ότι πριν την πρώτη εκταµίευση και µόνο πρέπει να προσκοµιστεί
και Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το
παρελθόν η επιχείρηση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Οδηγού του
προγράµµατος.
Επιπρόσθετα, πριν την πρώτη εκταµίευση πρέπει:
•

να προσκοµίζονται τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τους
ειδικούς όρους που ενδεχοµένως αναφέρονται στο εγκεκριµένο
τεχνικό παράρτηµα

•

να προσκοµιστεί παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή νόµιµη
σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου, εφόσον το ακίνητο στο οποίο θα
υλοποιηθούν οι δαπάνες του έργου δεν ανήκει στην κυριότητα της
επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επένδυση περιλαµβάνει κτιριακές
επεµβάσεις τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν σε χρονικό
διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η
διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Τα ανωτέρω, δεν προσκοµίζονται εκ νέου, αν προσκοµίστηκαν κατά την
επαλήθευση.

•

να προσκοµιστούν τίτλοι ιδιοκτησίας και πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας
και µεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, εφόσον το ακίνητο στο οποίο
θα υλοποιηθούν οι δαπάνες του έργου ανήκει στην κυριότητα της
επιχείρησης.

Τα ανωτέρω, δεν προσκοµίζονται εκ νέου, αν προσκοµίστηκαν κατά την
επαλήθευση.
1 ∆υνατότητα λήψης προκαταβολής
Μετά την απόφαση ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το
100% της δηµόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία
εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ.
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παράγραφο 5.3, απαιτείται και η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής
Επιστολής, καθώς και η προσκόµιση νοµιµοποιητικών εγγράφων όσον αφορά στην
εγκεκριµένη θέση εγκατάστασης της επένδυσης (π.χ. Συµβόλαιο Ιδιοκτησίας,
Μισθωτήριο, κλπ).
Σε περίπτωση που για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής µεσολαβήσει η ΕΤΕΑΝ
ΑΕ, δηλαδή εφόσον η εγγύηση περιέχει στοιχεία ενίσχυσης, θα πρέπει να εξεταστούν
τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.5.
•

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη προκαταβολής για υπό σύσταση
επιχειρήσεις είναι η σύστασή τους.

•

∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της προκαταβολής.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε βάση
ισόποσο συµψηφισµό µε αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες
δαπάνες του έργου δηµόσια επιχορήγηση και έπειτα από αίτηµα του επενδυτή. Η
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη συµψηφισµό της µε
αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου
επιχορήγηση.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε προκαταβολή
έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου
του, να ζητήσει την καταβολή πρόσθετης δηµόσιας επιχορήγησης µέχρι και του
συνολικού υπολειπόµενου ύψους αυτής, µε διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής
επιστολής και εφόσον τόσο το περιεχόµενο όσο και το ποσό – ύψος αυτής, της
επιστολής, είναι κατάλληλα διατυπωµένο και επαρκεί αντίστοιχα.
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Χρηµατοδότηση/Επιχορήγηση) γίνεται κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ. Η
υποβολή του φυσικού φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης/πιστοποίησης µέρους ή του συνόλου του
έργου.
Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός στις περιπτώσεις που η επιχείρηση
προσκοµίσει φορολογική ή/και ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση
ποσού, ο ΕΦΕΠΑΕ κατά την αποπληρωµή του έργου και µόνο τότε, θα
προχωρήσει στην απόδοση του αντίστοιχου ποσού παρακράτησης της
δηµόσιας χρηµατοδότησης στον αντίστοιχο φορέα.
Επίσης στην περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης υποχρεωτικά ο
∆ικαιούχος πρέπει να αποστέλλει σε συνεργασία µε την Τράπεζα στην οποία έγινε η
πράξη εκχώρησης σχετικό έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο θα δηλώνεται ο
τραπεζικός λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό της εκχώρησης.
3 Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης ανά είδος
επιχείρησης είναι:
Για Ατοµικές επιχειρήσεις:
•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας

•

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης

•

Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση

•

Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν.
4093/2012/ΚΦΑΣ)

•

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση στοιχείων ατοµικού τραπεζικού λογαριασµού, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου

•

Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου
όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει
εκχώρηση)

•

Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

•

Τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που
ενδεχοµένως αναφέρονται στο εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα (πριν την
πρώτη εκταµίευση)

Για Ο.Ε. και Ε.Ε.:
•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας

•

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης

•

Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

•

Τυχόν τροποποιήσεις καταστατικού ή τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό
σε περίπτωση που πραγµατοποιήθηκαν τροποποιήσεις σε σχέση µε το ισχύον
εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα

•

Βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του
καταστατικού

•

Αθεώρητο

τιµολόγιο

επιχορηγήσεων
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•

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση στοιχείων εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή/ών

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή/ών για το γνήσιο της υπογραφής όπου
δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει
εκχώρηση)

•

Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

•

Τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που
ενδεχοµένως αναφέρονται στο εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα (πριν την
πρώτη εκταµίευση)

Για Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.:
•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας

•

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης

•

Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

•

Τελευταίο

κωδικοποιηµένο

καταστατικό

σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιήθηκαν τροποποιήσεις σε σχέση µε το ισχύον εγκεκριµένο
τεχνικό παράρτηµα
•

Βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του
καταστατικού

•

Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν.
4093/2012/ΚΦΑΣ)

•

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση στοιχείων εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου.

•

Πρακτικό Γ.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον
δεν έχει γίνει εκχώρηση)

•

Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

•

Τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που
ενδεχοµένως αναφέρονται στο εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα (πριν την
πρώτη εκταµίευση)

Για Α.Ε.:
•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας

•

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης

•

Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

•

Τελευταίο

κωδικοποιηµένο

καταστατικό

σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιήθηκαν τροποποιήσεις σε σχέση µε το ισχύον εγκεκριµένο
τεχνικό παράρτηµα
•

Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του
καταστατικού

•

ΦΕΚ ισχύουσας Εκπροσώπησης

•

Μετοχική σύνθεση (Φωτοτυπία από βιβλίο µετόχων µε υπογραφή και
σφραγίδα από νόµιµο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. µε την ισχύουσα µετοχική
σύνθεση)

•

Αθεώρητο

τιµολόγιο

επιχορηγήσεων
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του
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4093/2012/ΚΦΑΣ)
•

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση στοιχείων εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου.

•

Πρακτικό ∆.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον
δεν έχει γίνει εκχώρηση)

•

Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

•

Τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που
ενδεχοµένως αναφέρονται στο εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα (πριν την
πρώτη εκταµίευση)

Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, πέραν των
ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της µονάδας εν ισχύ
ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που
προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της.
Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ
άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι
υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από
την ολοκλήρωση του έργου.

