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«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» 

 
 
Η ΔΡΑΣΗ Η δράση  αφορά σε ενίσχυση νεοφυών καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, 
για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη διατήρηση της συνέχειας της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 
και ύστερα από αυτήν.  

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece.  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

 Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece που χρηματοδοτήθηκαν με την 
Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις 
δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό € 100.000. Μία επιχείρηση 
δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος 
αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.  

 να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,  
 να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021,  
 να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. O ΚΑΔ να είναι 

δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα 
μεγαλύτερα έσοδα,  

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

 να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον 
είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με 
την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις 
επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021.  

  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της 
επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 
τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€. 

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες 
δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα 
υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. 
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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

 
Η ενίσχυση με την οποία θα επιχορηγηθεί η νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε 
ποσό έως 100.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 80% του Κεφαλαίου 
Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021). 
 
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από 
το άθροισμα:  
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης  

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης  

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους  

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα  
 
Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (δημόσια 
χρηματοδότηση), προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των 
πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2020 ή 2021): 102, 202, 
181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%. 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 22η Ιουνίου 2022 με 
καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2022.  

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει 
βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών 
προϋποθέσεων συμμετοχής.  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022, σε δαπάνες 

που δηλώνονται το έτος 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων 
υπολογίστηκε. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 
34.000.000€.  


