
  
   

 

 

          Αργοστόλι 06/12/2019 

          Αρ.Πρωτ.: 235 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί 

την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου.  

Αποδεικτικά για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να είναι: 

 Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής(η προσκόμιση Υπεύθυνης 

Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). (Ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις: 

 Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για τους διαθέσιμους ίδιους πόρους του υποψήφιου δικαιούχου  

 Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για την πρόθεση δανειοδότησης. 

Για νομικά πρόσωπα:  

 Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για τους διαθέσιμους ίδιους πόρους του νομικού προσώπου με βεβαίωση του 

νόμιμου εκπροσώπου, ότι το ποσό προέρχεται από τους εταίρους / μετόχους και προορίζεται για αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου και κάλυψη της ίδιας συμμετοχής  

 Βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων / μετόχων με παράλληλη δέσμευσή τους (υπεύθυνη 

δήλωση) ότι τα ποσά θα διατεθούν για την αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για την κάλυψη της 

ίδιας συμμετοχής.   

  Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για την πρόθεση δανειοδότησης. 

 

Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  

Δ/νση:  Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100  

Τηλ: 26713 60570 

Fax: 26710 28462 

Url: www.ionianlag.gr  

Mail: ionianlag@gmail.com 
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Υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα: 

 Τραπεζικοί λογαριασμοί των εταίρων / μετόχων, με παράλληλη δέσμευσή τους (υπεύθυνη δήλωση) ότι 

τα ποσά θα διατεθούν στο κεφάλαιο της εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. 

 Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για την πρόθεση δανειοδότησης. 

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να έχουν ημερομηνία έκδοσης έως 3 μήνες πριν την 

υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 

25% των επιλέξιμων δαπανών και ο δικαιούχος οφείλει να το αποδεικνύει κατά την αίτηση, είτε μέσω 

ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού 

δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) 

και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί 

ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, 

το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους 

χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Γενική επισήμανση: Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων ή/και να 

ζητήσει επικαιροποίηση των δικαιολογητικών κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής. 

 

 

 

 

 


