ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
GALANOS ENGINEERING
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Δράμα 13 - 05 - 2021

Τίθεται αύριο, 14/05/2021 ενεργό για την υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα
«Επανεκκίνηση της Εστίασης».
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του
κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη
στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της
πανδημίας της νόσου COVID-19.
Δικαιούχοι που απευθύνεται:
Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:.
• 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
• 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
• 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
• 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης
ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
✓ Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση ως συνολική μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει
κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019.
✓ Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του
2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης
που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του κύκλου εργασιών του
έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).
✓ Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες
από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.
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Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης (δημόσια δαπάνη):
✓ 330 εκατ. Ευρώ.
Κριτήρια Πρόσκλησης:
Α) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Γ) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου
υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
Δ) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν
να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
ΣΤ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Η) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων
ΦΠΑ.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης:
Οι αιτήσεις υποβολής θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 14 Μαΐου έως
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και οι
εποχιακές επιχειρήσεις.
✓ Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.
Το πρόγραμμα θα είναι άμεσης αξιολόγησης και η εκταμίευση της επιχορήγησης
θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την έγκριση και ένταξη της αίτησης.

Τα Επενδυτικά Προγράμματα για υλοποίηση έργων είτε από την ΕΕ είτε από Φορείς
Δημοσίου, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από
καμία επιχείρηση.
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Το Τεχνικό Γραφείο "GALANOS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" μπορεί
να παρέχει σε μία επιχείρηση ή εταιρεία πλήρη κάλυψη με την παροχή
ολοκληρωμένων

τεχνικών

και

συμβουλευτικών

υπηρεσιών

στον

τομέα

επενδυτικών προγραμμάτων.

Με εκτίμηση,

Γαλανός Λάζαρος
Διπλ. Μηχ. Μηχανικός MSc.

Δ/ΝΣΗ: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 (ΠΕΡΙΟΧΗ Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ) - Τ.Κ. 661 33 ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛ. 25210 47270 - FAX 25210 47280, ΚΙΝ. 6973 797393, e-mail : info@galanosengineering.gr

των

