
 

 

 
«Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 

στο Βόρειο Αιγαίο» 

  
 

Προϋπολογισµός:  25.000.000 (25 εκ. € ) 

Ποσοστό Επιδότησης: 50% επί των δαπανών που έχουν ήδη γίνει τη χρήση του 2019 

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 10.000€ έως 100.000 € 

Μη επιστρεπτέα Ενίσχυση: Δωρεάν κεφάλαιο Κίνησης από 5.000 € έως 50.000 € 

Ηµεροµηνία  Υποβολής: 14/10/2020 έως 02/11/2020 
 
Πλεονεκτήµατα: 

1. Ποσό ΜΗ επιστρεπτέας ενίσχυσης έως 50.000 € 
2. Είναι επιλέξιµες οι λειτουργικές δαπάνες 
3. Είναι επιλέξιµες οι αγορές εµπορευµάτων και πρώτων υλών 
4. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη µισθολογικού κόστους  
5. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες αναλωσίµων 
6. Αίτηση ολοκλήρωσης για είσπραξη 01/01/2021 – 31/03/2021 
7. Αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης 
8. Το ποσό που θα εισπραχθεί δεν συνυπολογίζεται στο κανόνα De Minimis 
9. Ανακοίνωση των αποφάσεων ένταξης έως 31/12/2020 

 
Ποιούς Αφορά 
 
Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει:  

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (έδρα ή υποκατάστηµα). 
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.  
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα 
έσοδα έναν από τους επιλέξιµους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται 
αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ηµέρα υποβολής της 
πρότασης. 
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Επιλέξιµες Νοµικές µορφές:  
 
Να λειτουργούν αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εµπορικού χαρακτήρα:  

ü Ανώνυµη Εταιρία,  
ü Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης,  
ü Οµόρρυθµη Εταιρία,  
ü Ετερόρρυθµη Εταιρία,  
ü Ι.Κ.Ε,  
ü Ατοµική Επιχείρηση,  
ü Ν.Ε.Π.Α.,  
ü Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, 
ü Συνεταιρισµός  
ü Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013 

 
Στοιχεία µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων 
 
 

Ποιες επιχειρήσεις είναι Μικρές και Πολύ Μικρές   
 
Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι (ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών ( € ) Ισολογισµός Σύνολο ( € ) 

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ. 

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ. 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 
Το Κεφάλαιο Κίνησης που µπορεί να εισπράξει µια επιχείρηση είναι ίσο µε το 50% 
των εξόδων της για το έτος 2019, µε ελάχιστο ποσό επιχορήγησης προς είσπραξη τα 
5.000€ και µέγιστο τα 50.000,00€.  
 
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από 
το άθροισµα:  

ü των Αγορών Εµπορευµάτων Χρήσης  
ü των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 
ü του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 
ü του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 
ü του συνόλου των Παροχών σε εργαζοµένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν 
σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες) 

ü Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα  
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Συγκεκριµένα ο υπολογισµός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (του ποσού που θα 
εισπράξει η επιχείρηση) προκύπτει από το άθροισµα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των 
πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούµενου έτους (χρήση 2019):  
102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόµενο µε 50%. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ΜΗ επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης που θα προ - εισπραχθεί θα πρέπει 
να αναλωθεί από 01/01/2021 έως 31/12/2021. 
 
 
 
 
 


