Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων
παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων, εμπορικών
εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης,
διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών
χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα,
αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία,
λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για
τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Προϋπολογισμός της Δράσης
50 εκατ. € (46 εκατ. € για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. €

για Μεγάλες Επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης
στην πανδημία COVID-19 (React EU)

Επιδότηση
Έως 400.000 €
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική µη επιστρεπτέα
επιχορήγηση υπό µορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται
να ανέλθει κατά µέγιστο σε ποσοστό 8% του ετήσιου
κύκλου εργασιών του έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις
με έναρξη εντός του 2019 και ύστερα, υπολογίζεται κατ’
αναλογία.

Ποιους αφορά η Δράση
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των
ακόλουθων κλάδων:
•	Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών
εκθέσεων
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
• Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας
• Γυμναστηρίων και σχολών χορού

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•	να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021
•	
να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό
δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».
Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020
ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του
2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του
κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

•	
να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του
ν. 4308/2014
•	
να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
Εξαιρούνται αναγνωρισμένες και εποπτευόμενες από
το Κράτος σχολές χορού οι οποίες δεν υπάγονται σε
καθεστώς ΦΠΑ. Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων
αυτών πρέπει να προκύπτει από την Άδεια/Βεβαίωση
Ίδρυσης και Λειτουργίας τους ή άλλο νόμιμο και
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας έγγραφο
•	
να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους
του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον, σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις
που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο
κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον
κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών
του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ
αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από την
01.01.2022 και μέχρι τις 30.09.2022.
Αφορά τους κωδικούς των εντύπων περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ:
•	361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
•	363 Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
•	364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
•	365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην
παρούσα Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του
αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών.
Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης, δεν δύναται να
χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας εγκατάστασης.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) MB, με μέγιστο συνολικό
μέγεθος τα πενήντα (50) ΜΒ.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά
προτεραιότητας.
Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν μία και μοναδική
νέα αίτηση χρηματοδότησης σε περίπτωση απόρριψης
εφόσον δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ώρα 15:00
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