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Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 20142020» με στόχο την Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διασφαλιστεί ότι στην αγορά
θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητά των επιχειρήσεων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
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Όροι και προϋποθέσεις
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας
δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020
και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και
μικρότερο των 10.000 €
▪ των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
▪ του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για
Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
▪ των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
▪ του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
▪ του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
▪ των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
7. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,
σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η
μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20% αυτομάτως η αίτηση
χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη.
8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
9. 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, Εταιρία Συμβολαιογράφων
Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
(α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα, (β) να υπόκεινται σε φόρο, (γ) να μην είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και (δ) να υποβάλουν τα ακόλουθα φορολογικά έντυπα: Ε3, Έντυπο Ν & Περιοδική
δήλωση ΦΠΑ.
10. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
11. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης.
12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013
14. Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην
ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
• οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες
επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται
με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και
οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τηνχρήση και τη διανομή αγαθών ή
υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»
Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ
απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και
έως του ποσού των 1.800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.
Συνολική Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 100%.
Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα ΤΠΕ υπερβαίνουν την μέγιστη επιλέξιμη και
επιχορηγούμενη αξία και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτή. Το επιπλέον των 15.000,00 κόστος
καλύπτεται από την δικαιούχο επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις της παρούσας
πρόσκλησης, έχουν εφαρμογή για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τον συνολικό προϋπολογισμό της
πράξης ο οποίος αποτελείται από το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) και της ενδεχόμενης ιδιωτικής
συμμετοχής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από 27/1/2021 έως 3/3/2021.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ
Α/Α
1.

2.

3.
4.

5.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από
την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί /
τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης σε
ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή
Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή
επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.
Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις)
ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :
1) ότι η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε θέση αναγκαστικής διαχείρισης (εξαιρούνται οι ατομικές
επιχειρήσεις)
2) ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της
τελευταίας τροποποίησης.
Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται επιπρόσθετα η
προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου)
καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο. (εξαιρούνται οι ατομικές
επιχειρήσεις).
3) ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, δεν
έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική απόφαση (εξαιρούνται οι
ατομικές επιχειρήσεις).
Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά:
• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης
Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα
της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα
μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).
Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη
θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να
προσκομιστούν πρωτότυπα τα κάτωθι πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου διμήνου:
▪ Περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο,
▪ Περί μη θέσης σε εκκαθάριση από ΓΕΜΗ,
▪ Περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται τα
πιστοποιητικά να διατηρούν την ισχύ τους για
τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.

