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22/2/2019 - Σημαντικό: Πρότυπος φάκελος υποβολής δικαιολογητικών 

για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – 

Εκπαίδευση» 
 

 

Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των επενδυτών με στόχο την 

ορθή υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την Δράση: «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 

2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά έναν ολοκληρωμένο Πρότυπο 

Φάκελο Δικαιολογητικών. 

Στον Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών περιλαμβάνονται υποδείγματα των προς 

υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι επενδυτές για 

την αποφυγή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων λόγω κατάθεσης ελλιπών φακέλων ή 

λανθασμένων δικαιολογητικών. 

Ο Πρότυπος Φάκελος Δικαιολογητικών περιέχει: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (Word αρχείο): 

επεξηγηματικό αρχείο  των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

υποβολής/ένταξης.  Παραθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την σχετική 

επεξήγηση και παράλληλα παραπέμπει στον φάκελο με τα αντίστοιχα ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, παρουσιάζοντας το σχετικό υπόδειγμα. 

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ενδεικτικά υποδείγματα 

δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από το Παράρτημα Ι της πρόσκλησης της 

Δράσης. 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων με αναλυτικές 

οδηγίες ορθής συμπλήρωσης κάθε ενότητας (Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης: 

Υποδείγματα Α,Β,Γ). 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ: Οδηγός της Ε.Ε. με 

λεπτομέρειες για τον ορισμό των ΜΜΕ και υπόδειγμα εντύπου δήλωσης, το οποίο 
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μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν αίτηση 

χρηματοδότησης προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ. 

4. ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ: παρέχει οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης 

κωδικού από το ΠΣΚΕ προκειμένου να μπορεί να γίνει υποβολή του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Να σημειωθεί ότι κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν: 

• για περισσότερα του ενός έτη για μία επιχείρηση ή / και 

• για περισσότερες από μια επιχειρήσεις, στην περίπτωση ύπαρξης 

συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε από τα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει επαρκώς η τεκμηρίωση των μεγεθών 

που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης ή/ και στις προϋποθέσεις υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Πατήστε για να κατεβάσετε τα αρχεία 
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