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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων  Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”  
εν μέσω πανδημίας Covid-19»  

“Elevating Greek Startups against COVID-19”»  

 

 

Στόχοι Δράσης 

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 

«Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την 

κάλυψη εξόδων τους. 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ή εναλλακτικά μέσω Καν. ΕΕ 

1407/2013 (De Minimis) για εντάξεις μετά την περίοδο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου. 

 

Αντικείμενο της Δράσης 

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό  τουλάχιστον 50% των εξόδων 

του 2019:  

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  

Όρια επιχορήγησης:  από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο.  

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  60.000.000 €.  

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.  
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Δικαιούχοι της Δράσης 

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate 

Greece” και υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.6.2021  

• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια  

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020  

• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις  

• άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€ 

• συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα 

• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού 
πλαισίου στήριξης 

• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης RIS3 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν  εντός 
του Ιανουαρίου.  

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 
http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.  

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. 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.  

Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300 

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

Διεύθυνση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας,  

Λεωφ. Μεσογείων 14-18, T.K. 11527 Αθήνα. 

Κωνσταντίνος Απέργης, τηλ.  213 1300 157, e-mail: dape@gsrt.gr 

Θεώνη Σοφιανοπούλου,  τηλ. 213 1300 160, e-mail: tsof@gsrt.gr 

 

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική 

Πρόσκληση του Προγράμματος και η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να 

τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ependyseis.gr%2Fmis&data=04%7C01%7Cpgiannoudakou%40mou.gr%7C1a896c867dd248582ade08d8ab48e31c%7C898a3848aeb34eaab27e9b946e7b6923%7C0%7C0%7C637447677027428047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E36p0WrBFFIun7AMP6%2FYOc5iE7bbhnE9xrZhziCqP8I%3D&reserved=0
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