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Δράμα 04 - 01 - 2021

Ενεργό τίθεται από σήμερα και για δύο μήνες για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα
«Επιχορήγηση

Επιχειρήσεων

Εστίασης

για

την

προμήθεια

Θερμαντικών

Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».
Η επιχορήγηση θα καλύπτει μέρος του κόστους για την απόκτηση θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού
αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου) αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού
εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα
οποία είναι καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
Η επιχορήγηση

των επιχειρήσεων

εστίασης καλύπτει

την

προμήθεια ενός

(1) θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου
εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ.
Δικαιούχοι που απευθύνεται:
Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως
λειτουργούν στη χώρα και που έχουν ΚΑΔ έναν από τους παρακάτω:
• 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
• 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας.
• 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
✓ 100 € ανά θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου.
✓ Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης
ανέρχεται σε 5.000 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης (δημόσια δαπάνη):
60 εκατ. Ευρώ

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.
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