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I.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

1.

Ίδια συµµετοχή



Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου
Για τη διευκόλυνση των ∆ικαιούχων κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την
υπογραφή του Συµφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, όπου απαιτείται να
έχει υλοποιηθεί η αύξηση του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, η τεκµηρίωση της οποίας
γίνεται µε την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης αναφορικά µε την αύξηση του µετοχικού/ εταιρικού
κεφαλαίου
 Τροποποιηµένο καταστατικό
 ∆ηµοσίευση και πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου για πιστοποίηση της αύξησης
του µετοχικού κεφαλαίου
 αποδεικτικό του τραπεζικού λογαριασµού της εταιρείας όπου θα φαίνεται η
καταβολή του κεφαλαίου,
δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα να προσκοµιστεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
καθώς και τα αποδεικτικά ύπαρξης ρευστών διαθεσίµων τα οποία θα καλύπτουν το
απαιτούµενο ποσό της αύξησης.
Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να γίνει καµία εκταµίευση προς τον ∆ικαιούχο (είτε ως
προκαταβολή είτε ως καταβολή τµηµατικής ενίσχυσης), εάν πρώτα δεν προσκοµιστούν όλα
τα προαναφερόµενα απαραίτητα έγγραφα.



Φορολογηθέντα αποθεµατικά
Για τη διευκόλυνση των ∆ικαιούχων κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την
υπογραφή του Συµφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, όπου απαιτείται να
έχει υλοποιηθεί η δέσµευση του φορολογηθέντος αποθεµατικού, η τεκµηρίωση της οποίας
γίνεται µε την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
 Απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά µε τη δηµιουργία του
αποθεµατικού
 Απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφορικα µε τη χρήση του
αποθεµατικού για την κάλυψη της Ιδίας Συµµετοχής στο πλαίσιο της ∆ράσης
«ICT4GROWTH» και τη δέσµευσή του για µία πενταετία σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον Οδηγό της ∆ράσης
 Αντίστοιχη λογιστική εγγραφή στον Ισολογισµό της εταιρείας
 Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος φόρου.
δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα προσκόµισης απόφασης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά
µε τη δηµιουργία του αποθεµατικού και τη χρήση του για την κάλυψη της Ιδίας Συµµετοχής
στο πλαίσιο της ∆ράσης «ICT4GROWTH». Σε περίπτωση που στην προσκοµιζόµενη
απόφαση Γενικής Συνέλευσης υπάρχουν ελλείψεις ή απαιτούνται διορθώσεις και δεν είναι
δυνατή η προσκόµιση απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός των τιθέµενων
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χρονικών ορίων για την προσκόµιση των δικαιολογητικών υπογραφής Συµφώνου Πλήρωσης
Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, εναλλακτικά µπορεί να προσκοµιστεί απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την κάλυψη των απαιτούµενων ελλείψεων ή διορθώσεων και ταυτόχρονη
δέσµευση του ∆Σ ότι η απόφαση αυτή θα επικυρωθεί στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
Συµπληρωµατικά υποβάλλονται και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των µελών του ∆Σ ότι η απόφασή
τους αυτή δεν θα ανακληθεί.
Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να γίνει καµία εκταµίευση προς τον ∆ικαιούχο (ως
καταβολή τµηµατικής ενίσχυσης), εάν πρώτα δεν προσκοµιστούν όλα τα προαναφερόµενα
απαραίτητα έγγραφα.

2. Τραπεζικός ∆ανεισµός
Για τη διευκόλυνση των ∆ικαιούχων κατά την υποβολή των δικαιολογητικών υπογραφής
Συµφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, όπου απαιτείται η προσκόµιση
δεσµευτικού εγγράφου έγκρισης χορήγησης δανειοδότησης από χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή
χρηµατοδοτικό οργανισµό για την κάλυψη του υπολειποµένου ποσοστού ιδιωτικής συµµετοχής,
οι ∆ικαιούχοι µπορούν εναλλακτικά να προσκοµίσουν επιστολή τραπέζης µε την οποία θα
εγκρίνεται το εν λόγω δάνειο.
Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να γίνει καµία εκταµίευση προς τον ∆ικαιούχο (είτε ως
προκαταβολή είτε ως καταβολή τµηµατικής ενίσχυσης), εάν πρώτα δεν προσκοµιστούν:
 η υπογεγραµµένη σύµβαση δανείου
 αποδεικτικό του τραπεζικού λογαριασµού της εταιρείας όπου θα φαίνεται η
πίστωση του ποσού του δανείου.

II.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.4 του Οδηγού της ∆ράσης, ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης
δύναται να επικαιροποιεί την λίστα των ζητούµενων δικαιολογητικών ή να ζητεί την προσκόµιση
κατά περίπτωση επιπλέον εγγράφων/πληροφοριών που τεκµηριώνουν συγκεκριµένα στοιχεία
της πρότασης τα οποία είχαν υποβληθεί κατά δήλωση.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή
του Συµφώνου Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, διαπιστωθεί η ανάγκη προσκόµισης
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν εντός 15
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία σχετικής ενηµέρωσής τους από την ΚτΠ Α.Ε.
(ΕΦ∆). Αν το ως άνω χρονικό διάστηµα παρέλθει χωρίς να προσκοµισθούν τα σχετικά
δικαιολογητικά, τότε µε απόφαση του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης η αντίστοιχη πρόταση
αφαιρείται από τη λίστα των εγκεκριµένων προτάσεων, τοποθετείται στο αρχείο και
ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος.

III.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο της παρ. 8.5 «Τροποποιήσεις των Ενταγµένων Έργων» του Οδηγού της ∆ράσης, θα
γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις αρχικά εγκεκριµένων έργων, διατηρώντας πάντα τις αρχές
που τίθενται στην προαναφερόµενη παράγραφο του Οδηγού της ∆ράσης. Πιο συγκεκριµένα, οι
τροποποιήσεις αυτές θα αφορούν σε:
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1. Τροποποίηση Αρχικά Εγκεκριµένου Χρηµατοδοτικού Σχήµατος
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται µόνο η αντικατάσταση του Τραπεζικού ∆ανεισµού, µε
οποιονδήποτε άλλο επιτρεπτό από τον Οδηγό της ∆ράσης τρόπο κάλυψης Ιδίας
Συµµετοχής.
Οι ∆ικαιούχοι που επιθυµούν να προβούν στην ανωτέρω τροποποίηση θα πρέπει, εντός του
χρονικού ορίου που τους έχει τεθεί προκειµένου να προσκοµίσουν δεσµευτικό έγγραφο
χορήγησης δανείου, να υποβάλλουν σχετικό αίτηµα τροποποίησης όπου θα τεκµηριώνεται η
ανάγκη της τροποποίησης αυτής και θα αναφέρεται ο νέος τρόπους κάλυψης της Ιδίας
Συµµετοχής. Το αίτηµα τροποποίησης θα συνοδεύεται:
α) από το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την τεκµηρίωση του νέου
χρηµατοδοτικού σχήµατος, όπως αυτά προβλέπονται από τον Οδηγό της ∆ράσης και
β) από το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή του Συµφώνου
Πλήρωσης Προϋποθέσεων Όρων Ένταξης, όπως αυτά προβλέπονται από τον Οδηγό της
∆ράσης.

2. Τροποποίηση Μετοχικής Σύνθεσης ∆ικαιούχου
Η τροποποίηση της µετοχικής σύνθεσης των ∆ικαιούχων είναι αποδεκτή, µετά την έγκριση
της επενδυτικής πρότασης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ΕΦ∆ και εφόσον δεν επηρεάζεται
η υλοποίηση της, σύµφωνα µε τα µέχρι το χρόνο τροποποίησης εγκριθέντα και σύµφωνα µε
την κατάταξη της εγκριθείσας πρότασης.
3. Λοιπές Τροποποιήσεις
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τροποποιήσεις, που γίνονται µετά την έγκριση της
επενδυτικής πρότασης, οι οποίες:
 ∆εν επηρεάζουν αξιολογικά κριτήρια της επενδυτικής πρότασης.
 ∆εν αφορούν σε θέµατα που άπτονται της υλοποίησης του έργου.
Οι τροποποιήσεις αυτές δύνανται να γίνονται αποδεκτές µετά από αιτιολογηµένη απόφαση
του ΕΦ∆.

IV.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 3.6.5 του Οδηγού της ∆ράσης, ο χρονισµός των
επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις έχει ως εξής:
 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης τους δεν µπορεί να ξεπερνά τους 24 µήνες και
 Η πρώτη φάση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 18 µήνες,
µε σηµείο εκκίνησης την ηµεροµηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.
Αναφορικά µε επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν µόνο τη Φάση Β, η συνολική διάρκεια
υλοποίησης δεν µπορεί να υπερβεί τους 18 µήνες.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δεν θα µπορεί να υπερβεί το
χρονοδιάγραµµα του ΕΣΠΑ.
∆εδοµένου ότι:
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α) οι δαπάνες των έργων είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
πρότασης στο πλαίσιο της ∆ράσης «ICT4GROWTH»,
β) ως ηµεροµηνία έγκρισης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των
επενδυτικών σχεδίων από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε».
διευκρινίζεται ότι:
Ο χρονοπρογραµµατισµός των επενδυτικών σχεδίων θα ορίζεται από τους ∆ικαιούχους
λαµβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους περιορισµούς:
1. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες µετά την
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής πρότασης, τότε ως σηµείο εκκίνησης του
χρονοδιαγράµµατος του έργου ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης των δαπανών αυτών.
2. Επενδυτικά Σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:
 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης τους δεν µπορεί να ξεπερνά τους 24 µήνες και
 Η πρώτη φάση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 18 µήνες
3. Επενδυτικά Σχέδια που καλύπτουν µόνο τη Φάση Β:
 Η συνολική διάρκεια υλοποίησής τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 18 µήνες.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δεν θα µπορεί
να υπερβεί το χρονοδιάγραµµα του ΕΣΠΑ.
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