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«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Δυτική Μακεδονία» 

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη 

μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που: 

1. κατά το έτος 2019 απασχολούσαν έως 50 εργαζόμενους, 

2. νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κεντρικό ή/και υποκατάστημα), 

3. έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019, 

4. έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, 

5. λειτουργούν αποκλειστικά ως: 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 

6. Να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης (έως 02-10-2020) 

7. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να 

δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 

πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να 

καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους 

πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

 

Προϋπολογισμός & Ενίσχυση 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, 

με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€. 

 

Διάρκεια υλοποίησης:  

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. 

 

Περίοδος Υποβολής 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 02/10/2020 και έως τις 26/10/2020 και ώρα 15:00. 

  

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ παραμένουν στη διάθεσή σας προκειμένου να υποβάλλουν για λογαριασμό σας 

αίτημα λήψης δωρεάν ενίσχυσης μέσω της ενισχυόμενης δράσης. 

http://www.plano2.gr/

