Θέμα:

Tax Advisory Office
Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης

Σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την ονομασία «Μη επιστρεπτέα
επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης» της Περιφέρειας Αττικής, σας
ενημερώνουμε για τα εξής:
 Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις (εντάσσονται τα ΚΞΓ) που έχουν
κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 και δραστηριοποιούνται στην
περιφέρεια Αττικής.
 Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 23/10/2020 στις 13.00 και θα
τελειώσουν στις 20/11/2020 στις 15.00.
 Δεν υπάρχει ζήτημα σειράς προτεραιότητας, οι προτάσεις θα
εξεταστούν στο σύνολό τους, μετά τη λήξη της φάσης των αιτήσεων.
Οι δικαιούχοι ορίζονται σύμφωνα με βαθμολογία, η οποία προκύπτει ως
εξής:
 Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%] ( 0-25
βαθμοί )
 Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%] (0-15
βαθμοί )
 Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο
έως τον Ιούνιο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
[60%] ( 0- 60 βαθμοί)
Τα χρήματα που θα μοιραστούν συνολικά, ανέρχονται στα 200 εκατ.
ευρώ. Βάσει των ορίων (5.000 - 50.000 ευρώ) υπολογίζεται ότι θα
προκύψουν περίπου 10.000 δικαιούχοι, που θα οριστούν από την ανωτέρω
βαθμολογία. Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου και
η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επί του
προγράμματος.

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΠΟ 5.000€ ΕΩΣ 50.000€
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Αττικής νέο
Πρόγραμμα Επιδότησης για την «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Αττική»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*
- Να δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.
- Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
- Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στον οποίο να
δραστηριοποιείται αδιαλείπτως από 31/1/2020 και έως την ημέρα
υποβολής της πρότασης.
- Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
- Κατά το 2019 να απασχόλησε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
- Το άθροισμα συγκεκριμένων* εξόδων των κωδικών Ε3 /2019 να είναι
μεγαλύτερο των 10.000€
- Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
- Να μην ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν
προβληματική την 31/12/2019 να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να μην είναι προβληματική την ημέρα υποβολής της πρότασης

ΤΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ*

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το
50% των εξόδων της επιχείρησης που πραγματοποίησε το 2019 με
ελάχιστη επιχορήγηση τα 5.000€ και μέγιστη τα 50.000€.
Το ποσό επιχορήγησης προκύπτει από το άθροισμα:
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00
Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00

*Αναλυτικά στην πρόσκληση .Πηγή https://www.pepattikis.gr

