ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20
ηµέρες αφότου προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα
µας).

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20
ηµέρες αφότου προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα
µας).

•

Πρακτικό (µε σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί
η επιχορήγηση- εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση - ως εξής:
1. Πρακτικό ∆ Σ γ ι α Α Ε
2. Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ
3. Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή για ΟΕ, EE και ατοµική επιχείρηση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια
αρχή, ή
4. Σύµβαση εκχώρησης µε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα

•

Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας (για ΟΕ, EE) ή
ΦΕΚ (για ΑΕ, ΕΠΕ) η βεβαίωση από την αρµόδια ∆ΟΥ (για ατοµικές), για όσες
µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν από την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης έως σήµερα.

•

Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας (Νοµαρχία για ΑΕ και Πρωτοδικείο για τις
υπόλοιπες εταιρίες) περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

•

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση.

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατοµικών
επιχειρήσεων).

•

Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των
ατοµικών επιχειρήσεων).

•

Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο µετόχων / µετοχών, από όπου προκύπτει
η σηµερινή µετοχική σύνθεση (µόνο για ΑΕ και ΕΠΕ).

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του Νόµιµου
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύµφωνα µε το
σχετικό υπόδειγµα.

•

Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων (παρ.3 του άρθρου 12 του Π∆
186/26.5.1992 ΚΒΣ), σύµφωνα µε το υπόδειγµα (πρότυπο)

•

Γραµµάτιο / Απόδειξη είσπραξης

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του Νόµιµου
Εκπροσώπου µε τον εταιρικό λογαριασµό IBAN που επισυνάπτεται στην
επόµενη σελίδα

•
• Για την ενδιάµεση χρηµατοδότηση : Άδεια λειτουργίας ή νόµιµο απαλλακτικό
σε ισχύ, ή βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (µε αρ.
πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία) για την κατάθεση δικαιολογητικών έκδοσης
άδειας ή απαλλακτικού.

Για την τελική χρηµατοδότηση (ολοκλήρωση έργου): Άδεια λειτουργίας ή νόµιµο
απαλλακτικό από αυτήν σε ισχύ που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που
προµηθεύτηκε ο ∆ικαιούχος (επιχείρηση) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΦΕΠΑΕ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης/εταιρείας …………………….,
δηλώνω ότι:
Ο εταιρικός λογαριασµός στον οποίο θα πιστώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ η δηµόσια χρηµατοδότηση καθ’ όλη
της διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριµένου έργου µε κωδικό ΕΞ- ………… από την επιχείρηση στο πλαίσιο
του προγράµµατος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότατα των Επιχειρήσεων» είναι :
Αριθµός Λογαριασµού …………………………..
Αριθµός Λογαριασµού σε ΙΒΑΝ ………………………………….
Τράπεζα…………………………………………..
∆ικαιούχος Λογαριασµού…………………………………………..
Ο ΕΦΕΠΑΕ δε φέρει καµία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία
δηλώθηκαν από την επιχείρηση δεν είναι ακριβή.
Ημερομηνία:

………./2011
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

