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I. Στόχος του «Elevate Greece»
Στόχος της δράσης είναι η η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των
νεοφυών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
(κεφάλαιο κίνησης) ώστε να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίες, υπό
της αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.

II. Δικαιούχοι Δράσης
Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες
στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στον Α' Κύκλο μπορούν να
ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό τις
100.000€. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις
για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.
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IIΙ. Ποσά & Ένταση Ενίσχυσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της
επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες
(επιλέξιμες δαπάνες) Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα
υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

IV. Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι:

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)
των Αγορών Α' Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 102)
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (κωδικοί 181, 281, 481)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485)
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης (100.000,00€) που θα λάβουν οι ωφελούμενες νεοφυείς
επιχειρήσεις προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω επιλέξιμων δαπανών
πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

V. Χρονοδιάγραμμα Δράσης
i. Διαδικασία Υποβολής
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων
Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 – Β’
Κύκλος».
Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων ορίζεται στις 22 Ιουνίου
2022 και η λήξη στις 31 Οκτωβρίου 2022.
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ii. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό
που έλαβαν, τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, (34.000.000
€), και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000,00 €, δεδομένης της
επάρκειας του προϋπολογισμού.
έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων
συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και
ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης, όπως αυτά
έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό ωφελούμενο
έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων De Minimis, δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για
την κυλιόμενη τριετία.
έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η αιτούσα είναι δικαιούχος του Α’ Κύκλου της
Δράσης, ώστε να ληφθούν υπόψη το ύψος της ενίσχυσης και το έτος αναφοράς για
την τήρηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι μέγιστο συνολικό ποσό
ενίσχυσης € 100.000 και από τις δύο Σελίδα 19 από 78 προσκλήσεις και μη
δυνατότητα δήλωσης του ίδιου έτους αναφοράς 2020 και στις δύο προσκλήσεις.
έλεγχος επιχορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων
μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος αναφοράς.

iii. Καταβολή Ενίσχυσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στις ωφελούμενες επιχειρήσεις καταβάλλεται
αφού ολοκληρωθεί η επαλήθευση – πιστοποίηση και μετά τη σύνταξη της σχετικής
έκθεσης και αφού ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται στο ΠΣΚΕ.
Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση
διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.
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QBC | Elevating your business
Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το
σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την αποδοτική κατανομή των
πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων καθώς και την
εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο
επιχειρηματικότητας.
Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών
συστημάτων των συνεργατών μας και να
συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους.

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και

Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που

εμπειρία στην ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων σε

παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα

χρηματοδοτικά προγράμματα και συγκεκριμένα στον

στελέχη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις

Α' Κύκλο του «Elevate Greece», σας υποστηρίζει στην

προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να

ένταξή σας στον Β' Κύκλο.

πετύχουμε τους στόχους και να οδηγήσουμε
στην ανάπτυξη.
Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η
ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο αναφοράς για καθένα από
εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας
δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των
ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

Καθοδήγηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής
χρηματοδότησης.
Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης.
Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.
Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων.

qbc.gr

QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας

216 900 7576

Email επικοινωνίας
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