Κοζάνη 28-1-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρώτη (1) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας
σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την Τετάρτη 27-1-2021 την
απόφαση για την 1η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική
Μακεδονία» σύμφωνα με την οποία :
α) Οι υποψήφιοι Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/4/2019
και όχι πριν την 1/1/2019.
β) Καταργείται η προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση : Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα
λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια
λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η
προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για
την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη
Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτω ν
της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική
υποχρέωση.
γ) Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης
(δημόσια χρηματοδότηση) συναρτάται από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων
της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) του
προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του δηλωθέντος ποσού
του πεδίου ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του
προηγούμενου έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%. (Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα
έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο ‘‘Ανέγερση ακινήτων’’ τότε αυτό αφαιρείται από
το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 83/11-01-2021 με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων στη Δράση «Στήριξη ρευστότητας σε πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Στόχος της Δράσης
Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης και καλύπτει για έξοδα κάτω των 10.000€, το 50% των εξόδων της επιχείρησης του
έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 1.000 € κατ’ ελάχιστο έως 1.800 € (μέγιστο). Στα ποσά
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εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% θα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι
αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους και διαφόρων
λειτουργικών εξόδων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 5 εκ ευρώ, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 27
Ιανουαρίου2021 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.
Το πλήρες κείμενο της Απόφασης τροποποίησης καθώς και όλο τα αναγκαίο πληροφοριακό υλικό
(ερωτήσεις-απαντήσεις,

υποβολή

αίτησης,

επιλέξιμοι

ΚΑΔ,

ενδεικτικά

υποδείγματα

δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π). είναι αναρτημένα στη σελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Μακεδονία, στη διεύθυνση
www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr) και της ΑΝΚΟ (www.anko.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο
www.ependyseis.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται :
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:pdm@e-kepa.gr,
info@e-kepa.gr,
β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας),
τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr.
γ) επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της
ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση :https://kepaanem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά
Επιμελητήρια.
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