ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ,
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 653/216/Α2/13.02.2017 Απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και του ΤΣ κας Ευγενίας Φωτονιάτα, αναφορικά με τη δράση
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

1. Την αποδοχή των Πρακτικών 4/4.10.2016, 2/16.01.2017, 3/18.01.2017, 4/19.01.2017,
5/20.01.2017, 6/25.01.2017, 7/27.01.2017, 8/09.022017, της Επιτροπής Αξιολόγησης που
συγκροτήθηκε με την με 3662/1019/A2/08.07.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 381/15.07.2016) Απόφαση της
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την εισήγηση προς την
Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας αξιολόγησης.
2. Την βαθμολογική κατάταξη μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και
βαθμολόγησης, των πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (5.626) υποβληθεισών αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό
339.977.954,62€ στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Την κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, με χίλια
πεντακόσια είκοσι έξι (1.526) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 86.086.885,35€ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση
τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών
αυξημένη κατά 20%, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.

4. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων, εκατό ενενήντα επτά (197) επιχειρηματικών σχεδίων, με
συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 11.496.091,57€, τα οποία βρίσκονται στην
προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς στοιχείων σε

οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
5. Την απόρριψη τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριών (3.903) επιχειρηματικών σχεδίων με
συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 218.883.218,32€, λόγω εξάντλησης της
συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας ή/και
προϋπολογισμού κάτω του ορίου, ή/και για άλλο λόγο, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
6. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων του σημείου 3 της παρούσας,
τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, θα πρέπει το
αργότερο έως την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των
δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των
εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.
Η προθεσμία έως την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της
οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά
πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον
ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια
θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση
Ένταξής τους στη Δράση.
7. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης/ απόρριψης των
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της
παρούσας.
Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική Απόφαση
προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

