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Δράση: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της ΑθήναςAthens
με όρους
πράσινης
Business
Green Toolkit:

λειτουργίας
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας
τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις
Η δράση αφορά Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις οι οποίες:
1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3)
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των
επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης.

Υποβολές αιτήσεων
05 Μαΐου – 01 Νοεμβρίου 2021
Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης
2.300.000,00 €

3. Κατατάσσονται με τον Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την
26.11.2017.
4. Ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού

Προϋπολογισμός Επένδυσης
Ο ελάχιστος επιλέξιμος
προϋπολογισμός επενδυτικού
σχεδίου ορίζεται σε 5.000,00 €.

σχεδίου να είναι αποκλειστικά εντός της
περιοχής παρέμβασης της δράσης.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται
σε 30.000,00 € ανά ΑΦΜ.

Διάρκεια υλοποίησης
18 μήνες από την ημερομηνία

Η αξιολόγηση θα είναι

έκδοσης της απόφασης ένταξης.

συγκριτική με
βαθμολογική κατάταξη.

Χρηματοδοτικό Σχήμα
80% Δημόσια Επιχορήγηση &
20% Ιδιωτική Συμμετοχή

Μπο υ μπ ουλ ί να ς 1 7, 1 6 345 Ηλ ι ο ύπ ολ η Τ 21 52 156 37 9 | ce n t ra l @ e r g o nf v . gr | w w w.e rg o nf v .g r

Ενημερωτικό προγράμματος
Athens Business Green Toolkit
Athens Business Green Toolkit:
Athens Business Green Toolkit:
επιλέξιμο
AthensΜέγιστο
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Α/Α

1.

2.

3.

4.

Επιλέξιμες Δαπάνες ανα κατηγορία

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για
εξοικονόμηση ενέργειας
• Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης
(συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης).
• Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα
ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
• Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την
βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
• Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής
ζεστού νερού χρήσης.
• Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
• Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά
αποδοτικότερα.
• Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
• Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
• Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία
παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.
Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του
περιβάλλοντος
• Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
• Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy
Management System).
• Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α ή C,
σύμφωνα με την αναπροσαρμοσμένη ενεργειακή σήμανση
• Αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών με νέες, με ενεργειακή
σήμανση Α ή C με τη νέα ταξινόμηση
Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO
50001)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης,
ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης.
• Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού)
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης
Επενδυτικού Σχεδίου
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση
τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή/και 2.
• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ποσό/ ποσοστό στον
επιχουρηγούμενο
προϋπολογισμό του
έργου

έως 100%

έως 100%

μέχρι 2.500 €

μέχρι 2.500 €
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Τρόποι κάλυψης ιδίας συμμετοχής:
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• Ιδία συμμετοχή με αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών
• Ιδία συμμετοχή με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών
• Αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της
επιχείρησης
• Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν την
υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
• Μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών
• Δάνειο

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
2
3
4
5

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με
εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία πρέπει να είναι μετά από τις 05/05/2021).
Έντυπο Ε3 ΧΡΗΣΗΣ 2019 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό υποβολής δήλωσης και τις τυχόν
Τροποποιητικές, εφόσον υπάρχουν.
Έντυπο Ε3 ΧΡΗΣΗΣ 2018 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό υποβολής δήλωσης και τις τυχόν
Τροποποιητικές, εφόσον υπάρχουν.
Έντυπο Ε3 ΧΡΗΣΗΣ 2017 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό υποβολής δήλωσης και τις τυχόν
Τροποποιητικές, εφόσον υπάρχουν.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017).
• Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Ε4) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων)
για τα έτη 2018 και 2019.
• Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική

6

Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με
τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τα έτη 2018 και 2019.
• Επισημαίνεται ότι για το έτος 2019 θα πρέπει να υποβληθούν τα 12 μηνιαία έντυπα που
αφορούν στο Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων αντί του Ετήσιου
Αποδεικτικού.
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