ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

330.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού, έχει ως εξής: διακόσια ογδόντα
εκατομμύρια ευρώ (280.000.000€) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και πενήντα
εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€) για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

14/05/2021 - 30/07/2021

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα
πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι
από 01/04/2021 έως 31/12/2021.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και
μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις
προαναφερόμενες επιχειρήσεις, για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

Έως 7% του ετησίου
Κύκλου Εργασιών του
έτους 2019 κι έως
100.000€

ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΚΑΔ: 56.10, 56.21, 56.29.20
και 56.30

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ) (%)
% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
100%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

[η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την
προμήθεια πρώτων υλών, θα πρέπει να έχει αναλωθεί από
01/04/2021 έως 31/12/2021 (τεκμηρίωση μέσω των κωδικών 361,
363, 364)]
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις, θα πρέπει:
Α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020.
Β) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιγράφονται παραπάνω. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
01/01/2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό
Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του
Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του
2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
Γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.
Δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
Ε) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του έτους 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019, προκύπτει από το υποβληθέν Ε3.
Ως κύκλος εργασιών του έτους 2020, για τις ανάγκες της Δράσης, ορίζεται αυτός που έχει συμπληρωθεί από
το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ο οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των καταχωρηθέντων στην
Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, από το gov.gr. 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). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο
δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση συμμετοχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται
ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020, καθώς και στην
περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα
δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. Για τις
επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι
κύκλοι εργασιών των χρήσεων 01/01/2019 - 31/12/2019 και 01/01/2020 - 31/12/2020, όπως προκύπτουν από
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών.
ΣΤ) Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
Ζ) Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο
“δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη
συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ.
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων,
φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες
προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το
συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000€.
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