ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ANOIKTH ENHΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Έκτακτη
Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., και τα
Εμποροβιομηχανικά
Επιμελητήρια
της
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας,
συνδιοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
Παρουσίαση & Χρήσιμες Οδηγίες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ:
«Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:00μ.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καστοριάς
(Μητροπόλεως 60, Καστοριά)
Εισηγητές θα είναι στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει
σε στήριξη – ενίσχυση
επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από
την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται 20 εκατ.
ευρώ (17 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και 3
εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις με αμιγώς εθνικούς πόρους).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2022.
Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ αποκοπή ποσού,
προορίζεται για την κάλυψη επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών από την ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2022. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη
επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές
λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος
της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων
και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση
θέσεων εργασίας.



Η Δράση συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU).
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 12/10/2022 και ώρα 10:00 και η
καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 9/12/2022 και ώρα 15:00.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τους παρασχεθούν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις προκειμένου να αποκτήσουν
μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρη αίτηση
χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται :
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (κ. Ι. Τσιτσόπουλο, τηλ 2310-480.000,
www.kepa-anem.gr, info@e-kepa.gr).
β)στην ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κα Λιάνα Παπατέρπου, κ.
Σπύρο Κελλίδη, τηλ. 24610-24022 , lpapaterpou@anko.gr).
γ) στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Επίσης, πληροφορίες για τη συμμετοχή των ΑμεΑ στα τηλέφωνα : 24670-27537,
24610-24022, 2310-480.000 (#217).



