Προγράμματα
Επιδότησης Επιχειρήσεων

www.kdikaios.gr

«Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Πληροφορίες προγράµµατος επιδότησης επιχειρήσεων
 Έναρξη αιτήσεων : 23/10/2020

Λήξη αιτήσεων : 20/11/2020

 Τρόπος υποβολής : Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
 Είδος προγράμματος : Πρωταρχικός στόχος της 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.

∆ικαιούχοι & προϋποθέσεις
Δικαιούχοι Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους,
• νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής,
• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
• δεν ήταν προβληματικές την 31/12/2019,
• έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο δραστηριοποιούνται από 31/01/2020,
• έχουν υποβάλλει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα.

∆ιάρκεια επιχορήγησης
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του έτους 2021. Τούτο θα
αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του
έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία. Ποσά τα οποία
αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.
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Ποσό επιχορήγησης
Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της
επιχείρησης το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το
άθροισμα :
• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
• των αγορών πρώτων 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 εργαζόμενους
• διάφορα λειτουργικά έξοδα

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του
εντύπου Ε3 έτους 2019 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000 €, η αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι
μικρότερο από 5.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Μορφή επιχείρησης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να λειτουργούν
αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα :
• Ατομική επιχείρηση,
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ),
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ),
• Ανώνυμη εταιρεία,
• Συνεταιρισμός,
• Δικηγορική εταιρεία,
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• Συμβολαιογραφικές εταιρείες,
• Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Λοιπά θέµατα
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας μικρότερης των
500,00 € (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και με μετρητά.
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 €
(χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου
πληρωμής.

H K.Dikaios Σύµβουλοι επιχειρήσεων έχοντας σηµαντική εµπειρία
στο αντικείµενο των χρηµατοδοτήσεων, είναι σε θέση
να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση
και του δικού σου επιχειρηµατικού σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης επιχειρηματικού σχεδίου,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την “K.Dikaios accountants tax advisors”

Τ. 210 97 65 160 e-mail : info@kdikaios.gr U. www.kdikaios.gr
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