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Στόχος της Δράσης - Χαρακτηριστικά 

Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην 

Κεντρική Μακεδονία» έχει ως στόχο να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια 

στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής 

ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000€ (Δημόσια 

Δαπάνη). 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 

ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους από 5.000€ ως 50.000€. 

 

Μπορούν να συμμετέχουν 

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:  

• κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 

• νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019, 

• δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, 

• έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης 

και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 

31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης 

 

Αντικείμενο της Δράσης 

Χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη 

επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των 

εξόδων του 2019, με  όριο επιχορήγησης ι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 

50.000,00€ μέγιστο. 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) 

προκύπτουν από το άθροισμα: 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από τον Covid-19 στην 

Κεντρική Μακεδονία 
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• 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 από την 

επιχείρηση 

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που 

απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) 

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 10 Σεπτεμβρίου 2020. 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 9 Οκτωβρίου 2020. 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως αυτά 

περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
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