Πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»
Α/Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα,
δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής
ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στόχος
προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
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Δικαιούχοι και
Βασικές
Προϋποθέσεις

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με το
μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην
περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
Παραρτήματος 9.
3. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση, ανεξαρτήτου νομικής
μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των
αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.
4. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
5. Να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019.
6. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν
προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης
χρηματοδότησης.
Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεσμεύεται ότι κατά την τελευταία μέρα του μήνα
που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί
τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 1903-2020.
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης την ΠΕ Ξάνθης
λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην
περιοχή.
Το ποσό της επιχορήγησης προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων της
επιχείρησης στις 19-03-2020.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Επιδοτούμενες
Δαπάνες

α/α

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις

Ύψος επιχορήγησης

19-03-2020
1

Από μηδέν (0) έως και έναν (1) εργαζόμενο

2.000 €

2

Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους

3.500€

3

Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους

6.500€

Motive Συμβουλευτική
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017, Τ.Κ:54626
Λ.Συγγρού 151,Αθήνα, Τ.Κ.: 17121, Τηλ: 2106850499
E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr

4

Π/Υ

4

Από δεκαέξι
εργαζόμενους

(16)

έως

και

είκοσι

(20)

10.000€

5

Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49)
εργαζόμενους

15.000€

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται
σε 45.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς
Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.
Η δημόσια χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται
από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της
επιχείρησης στις 19-03-2020.
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Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από τις
04-11-2020 έως τις 18-03-2021, εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της
πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες
τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους
πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.
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