
Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των οριστικών εντάξεων στη δράση
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της
Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, σας υπενθυμίζουμε
ότι είναι διαθέσιμες στο ΠΣΚΕ οι ενέργειες για  Αίτηση λήψης Προκαταβολής,
για Αίτημα Ελέγχου, καθώς και για Αίτημα Τροποποίησης.

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι δυνατές μέσω του ΠΣΚΕ
(www.ependyseis.gr/mis) με χρήση του κωδικού σας και από το μενού της
Δράσης στις ενέργειες «Αιτήσεις Προκαταβολής» , «Αιτήσεις Ελέγχων» και   «
Αιτήματα Τροποποίησης» αντίστοιχα.

 Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης, είναι δυνατή η λήψη Προκαταβολής,
έως του 40% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, με την υποβολή
Αιτήματος Προκαταβολής τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, με την
προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής, και συνοδευόμενο από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα X (
Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης) της Πρόσκλησης.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και παραδοτέα, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα IX
«Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων για την Υλοποίηση Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου και Επιλέξιμων Δαπανών».

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να
υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30%
του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες
δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο
αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, ήτοι εντός 12
μηνών από την απόφαση ένταξης.

Εφόσον οι υλοποιημένες δαπάνες του επενδυτικού σας έργου είναι
διαφοροποιημένες σε σχέση με τις εγκεκριμένες και βάσει της ισχύουσας



πρόσκλησης της δράσης απαιτείται η υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ
όπως και όλα τα υπόλοιπα αιτήματα τροποποίησης.

Τέλος, είναι διαθέσιμη η ενέργεια για αίτημα αποπληρωμής δαπανών μέσω
χρήσης του Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) η εγγραφή
στον οποίον γίνεται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην εν ισχύ Πρόσκληση.

Η εκταμίευση του ποσού της προκαταβολής, αλλά και των ενδιάμεσων
καταβολών θα γίνεται με μεταφορά από το λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για
τη Δράση στον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης σας τον οποίο θα μας
δηλώσετε.

Τονίζεται ότι η έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων από πλευράς
σας, κατοχυρώνει σειρά προτεραιότητας για την πληρωμή σας από τον
λογαριασμό της δράσης, στον οποίο υπάρχουν στην παρούσα φάση
διαθέσιμα κονδύλια.
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