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Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΜΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις
στήριξη προκειμένου να

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων
που υποβάλλουν αίτηση είναι, μεταξύ άλλων, οι
ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου
Πειραιά.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
υπάρξει επαρκής ρευστότητα για
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να
της νόσου COVID-19.
δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από
31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
7. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι
μεγαλύτερο των 3.000€: 1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών
Χρήσης 3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 4) του συνόλου των Ενοικίων που
καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην
αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) 6) του συνόλου των
Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.
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, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ
284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες
(ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να
έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο, Συμπλοιοκτησία.
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)
10.
10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 11.
11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013

διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά Αττικής.
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το
50%
των
εξόδων
της
επιχείρησης το 2019 με
ελάχιστο ποσό επιχορήγησης
τα 1.500€ και μέγιστο τα
20.000€.
Ηλεκτρονική Υποβολή:
16/06/2021 - 01/10/2021

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει
αναλωθεί εντός του 2022.
Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022 στο
οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ποσά σε κάποια από τα
οκτώ (8) προκαθορισμένα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο
υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ.
4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του
καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023
και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των
επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ
καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών,
θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Προϋπολογισμός Δράσης:
7.000.000 €
Διαδικασία Αξιολόγησης:
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα
εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’
επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα έως 30/6/2022.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ;
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 Συμβουλευτικη.
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