ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α
1

2

Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009
Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των
τροποποιήσεων αυτού
Βεβαίωση της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού

3

Βεβαίωση έναρξης εργασιών
Βεβαίωση µεταβολής εργασιών για το σύνολο των µεταβολών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

4

Οποιαδήποτε τυχόν άδεια λειτουργίας που πιθανώς απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης

5

Ε7 και συνηµµένη αναλυτική κατάσταση για τις χρήσεις 2010, 2011.

6

Πρωτότυπες προσφορές / προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους
ανά µετρική µονάδα και prospectus. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την
ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος.

7

Πίνακα των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (ονοµασία προγράµµατος,
ηµεροµηνία έγκρισης, προϋπολογισµός έργου, ποσό επιδότησης και απόφαση ολοκλήρωσης)
Πίνακας συµµετοχής των επιχειρηµατιών σε άλλες επιχειρήσεις (επωνυµία επιχείρησης, ποσοστό συµµετοχής
και αντικείµενο δραστηριότητας)

8
Να προσκοµιστούν συνηµµένα οι ισολογισµοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010 και
2011.
Φάκελος τεκµηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Ενδεικτικά αναφέρονται:

9

10

Αποδεικτικά έγγραφα συµµετοχής σε επενδυτικά προγράµµατα.
Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
Αποδεικτικά τεκµηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εµπειρίας των µετόχων και στελεχών της επιχείρησης,
π.χ.
- πτυχία σπουδών
- µεταπτυχιακά
- άδεια άσκησης επαγγέλµατος
- ένσηµα ή βεβαιώσεις των εργοδοτών θεωρηµένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό
διάστηµα και την ειδικότητα της απασχόλησης
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης της κατάρτισης εργαζόµενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιµόρφωσης – κατάρτισης
- Αντίγραφα πιστοποιητικών συστηµάτων ποιότητας
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας - βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα
πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευµατικής βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικά δικαιώµατα, διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, βιοµηχανικά σχέδια
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης καινοτοµίας Ε.Σ. (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές εξοπλισµού
– prospectus, επιχειρηµατικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσηµα κείµενα
περιγραφής καινοτοµιών, συνεργασίες µε ερευνητικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς κλπ
Στην περίπτωση ύπαρξης δαπανών εκσυγχρονισµού κτιριακών εγκαταστάσεων, µισθωτήριο συµβόλαιο

τουλάχιστον 9 ετών
Στην περίπτωση ανέγερσης - επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, µισθωτήριο συµβόλαιο τουλάχιστον 16
ετών
Eπισηµαίνεται ότι :
Οι προσφορές για τον εξοπλισµό/λογισµικό πρέπει να είναι αναλυτικές µε αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων/λογισµικών συνοδευόµενες από τα σχετικά prospectus.
Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών από συµβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιλαµβάνουν: ανάλυση κόστους, µεθοδολογία, σκοπό και τεκµηρίωση σκοπιµότητας µελέτης,
ανάλυση περιεχοµένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω µελέτη, είδος έρευνας
(πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστηµονικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.
Οι προσφορές για την εκπόνηση µελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστηµάτων και
σηµάτων συµµόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη µεθοδολογία, ανάλυση κόστους και
σχετικά περιεχόµενα της µελέτης.
Η πληρότητά του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιµο στοιχείο αξιολόγησης και
βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Η µη υποβολή αναλυτικών και
τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις ή η έλλειψη
δικαιολογητικών, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και ολόκληρης της
πρότασης.

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(max µια (1) πλήρη εταιρική χρήση)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α
1

2

Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 χρήσης 2011
Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των
τροποποιήσεων αυτού
Βεβαίωση της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Βεβαίωση έναρξης εργασιών

3
Βεβαίωση µεταβολής εργασιών για το σύνολο των µεταβολών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
4

Οποιαδήποτε τυχόν άδεια λειτουργίας που πιθανώς απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης

5

Ε7 και συνηµµένη αναλυτική κατάσταση για την χρήση 2011.

6

Πρωτότυπες προσφορές / προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους
ανά µετρική µονάδα και prospectus. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την
ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος.

7

Πίνακα των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (ονοµασία προγράµµατος,
ηµεροµηνία έγκρισης, προϋπολογισµός έργου, ποσό επιδότησης και απόφαση ολοκλήρωσης)
Πίνακας συµµετοχής των επιχειρηµατιών σε άλλες επιχειρήσεις (επωνυµία επιχείρησης, ποσοστό συµµετοχής
και αντικείµενο δραστηριότητας)

8
Να προσκοµιστούν συνηµµένα οι ισολογισµοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010 και
2011.
Φάκελος τεκµηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Ενδεικτικά αναφέρονται:

9

Αποδεικτικά έγγραφα συµµετοχής σε επενδυτικά προγράµµατα.
Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
Αποδεικτικά τεκµηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εµπειρίας των µετόχων και στελεχών της επιχείρησης,
π.χ.
- πτυχία σπουδών
- µεταπτυχιακά
- άδεια άσκησης επαγγέλµατος
- ένσηµα ή βεβαιώσεις των εργοδοτών θεωρηµένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό
διάστηµα και την ειδικότητα της απασχόλησης
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης της κατάρτισης εργαζόµενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιµόρφωσης – κατάρτισης
- Αντίγραφα πιστοποιητικών συστηµάτων ποιότητας
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας - βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα
πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευµατικής βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικά δικαιώµατα, διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, βιοµηχανικά σχέδια
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης καινοτοµίας Ε.Σ. (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές εξοπλισµού
– prospectus, επιχειρηµατικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσηµα κείµενα
περιγραφής καινοτοµιών, συνεργασίες µε ερευνητικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς κλπ

Στην περίπτωση ύπαρξης δαπανών εκσυγχρονισµού κτιριακών εγκαταστάσεων, µισθωτήριο συµβόλαιο
τουλάχιστον 9 ετών
10
Στην περίπτωση ανέγερσης - επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, µισθωτήριο συµβόλαιο τουλάχιστον 16
ετών
Eπισηµαίνεται ότι :
Οι προσφορές για τον εξοπλισµό/λογισµικό πρέπει να είναι αναλυτικές µε αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων/λογισµικών συνοδευόµενες από τα σχετικά prospectus.
Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών από συµβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιλαµβάνουν: ανάλυση κόστους, µεθοδολογία, σκοπό και τεκµηρίωση σκοπιµότητας µελέτης,
ανάλυση περιεχοµένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω µελέτη, είδος έρευνας
(πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστηµονικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.
Οι προσφορές για την εκπόνηση µελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστηµάτων και
σηµάτων συµµόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη µεθοδολογία, ανάλυση κόστους και
σχετικά περιεχόµενα της µελέτης.
Η πληρότητά του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιµο στοιχείο αξιολόγησης και
βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Η µη υποβολή αναλυτικών και
τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις ή η έλλειψη
δικαιολογητικών, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και ολόκληρης της
πρότασης.

ΕΜΠΟΡΙΟ
Υπό σύσταση επιχειρήσεις
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α
1

Για όλους τους µετόχους, Ε1 και εκκαθαριστικό για τις χρήσεις 2011, 2010, 2009, ή υπεύθυνη δήλωση του
εταίρου/µετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

2

Στοιχεία της µελλοντικής θέσης εγκατάστασης της επιχείρησης.
Υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή ότι προτίθεται να σας εκµισθώσει το ακίνητο σε περίπτωση που θα
ενταχθείτε στο πρόγραµµα.
Χρήση γης για τον χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης (κατά περίπτωση)

3

Πρωτότυπες προσφορές / προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους
ανά µετρική µονάδα και prospectus. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την
ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος.
Πίνακας συµµετοχής των επιχειρηµατιών σε άλλες επιχειρήσεις (επωνυµία επιχείρησης, ποσοστό
συµµετοχής και αντικείµενο δραστηριότητας)

4
Να προσκοµιστούν συνηµµένα οι ισολογισµοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010
και 2011.
Φάκελος τεκµηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Ενδεικτικά αναφέρονται:

6

Αποδεικτικά έγγραφα συµµετοχής σε επενδυτικά προγράµµατα.
Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
Αποδεικτικά τεκµηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εµπειρίας των µετόχων και στελεχών της
επιχείρησης, π.χ.
- πτυχία σπουδών
- µεταπτυχιακά
- άδεια άσκησης επαγγέλµατος
- ένσηµα ή βεβαιώσεις των εργοδοτών θεωρηµένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το
χρονικό διάστηµα και την ειδικότητα της απασχόλησης
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης της κατάρτισης εργαζόµενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιµόρφωσης – κατάρτισης
- Αντίγραφα πιστοποιητικών συστηµάτων ποιότητας
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας - βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα
πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευµατικής βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικά δικαιώµατα,
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, βιοµηχανικά σχέδια
- Αποδεικτικά τεκµηρίωσης καινοτοµίας Ε.Σ. (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές
εξοπλισµού – prospectus, επιχειρηµατικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσηµα
κείµενα περιγραφής καινοτοµιών, συνεργασίες µε ερευνητικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς κλπ

Eπισηµαίνεται ότι :
Οι προσφορές για τον εξοπλισµό/λογισµικό πρέπει να είναι αναλυτικές µε αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων/λογισµικών συνοδευόµενες από τα σχετικά prospectus.
Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών από συµβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιλαµβάνουν: ανάλυση κόστους, µεθοδολογία, σκοπό και τεκµηρίωση σκοπιµότητας µελέτης,
ανάλυση περιεχοµένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω µελέτη, είδος έρευνας
(πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστηµονικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.

Οι προσφορές για την εκπόνηση µελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστηµάτων και
σηµάτων συµµόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη µεθοδολογία, ανάλυση κόστους και
σχετικά περιεχόµενα της µελέτης.
Η πληρότητά του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιµο στοιχείο αξιολόγησης και
βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Η µη υποβολή αναλυτικών και
τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις ή η έλλειψη
δικαιολογητικών, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και ολόκληρης της
πρότασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ και γενικότερα οι φορείς υλοποίησης του Προγράµµατος διατηρούν το δικαίωµα σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου να ζητήσουν
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνουν σκόπιµο προκειµένου να εξακριβωθεί η επιλεξιµότητα
του φορέα της επένδυσης ή/και του επενδυτικού σχεδίου και να διασταυρωθεί και ελεγχθεί η
ακρίβεια των υποβαλλόµενων στοιχείων.

