Πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»
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 Βορείου Αιγαίου
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι
και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από
31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να
ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την
επιχείρηση
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
➢ Ανώνυμη Εταιρία
➢ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
➢ Ομόρρυθμη Εταιρία
➢ Ετερόρρυθμη Εταιρία
➢ Ι.Κ.Ε
➢ Ατομική Επιχείρηση
➢ Ν.Ε.Π.Α.
➢ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
➢ Συνεταιρισμός
➢ Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
➢ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ
όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και
επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.
9. 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.
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Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεσμεύεται ότι κατά την τελευταία μέρα του
μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης
απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά
την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό της επιχορήγησης (50%)
προκύπτουν από το άθροισμα:
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Επιδοτούμενες
Δαπάνες

•
•
•
•
•
•

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την
επιχείρηση
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης,
ανέρχεται σε 40.000.000€. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4

Π/Υ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των
εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 €
και μέγιστο τα 35.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές
ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από προκύπτουν από το άθροισμα:
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 35.000,00€, η
αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 35.000,00 €, ενώ σε
περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η
συμμετοχή στην Δράση.
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Διάρκεια
Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να
έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του
καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα
υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Προθεσμία
Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται μέσω του Πληροφοριακού
Υποβολής
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τις 14/10/2020 έως τις 14/01/2021.
Αιτήσεων
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.
6

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

