Ενημερωτικό Δελτίο
Πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Ε.Π. ΑΜΘ 20142020.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια
Α.Μ.Θ, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ελεύθερων επαγγελματιών,
των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:


Να έχουν πλήρως ή μερικώς κλεισμένη τη διαχειριστική χρήση του 2019.



Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων να περιλαμβάνεται
στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.



Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.



Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της
αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με
αυτόν που απασχολούσε στις 19/03/2020.



Να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη υποδομών διευκόλυνσης της πρόσβασης
ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις στους.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός ανά επιχείρηση
Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με μορφή κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από
2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις
19.03.2020, όπως αποτυπώνεται στο πίνακα που ακολουθεί:
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Προϋπολογισμός δράσης
45 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100%, δηλαδή ο
προϋπολογισμός δύναται να φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ.
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων
Από 04-11-2020 και ώρα 13:00 έως 18-03-2020 και ώρα 15:00, εκτός αν ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα.

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών
προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ
Ξάνθης – Καβάλας.

