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Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 

στην Κεντρική Μακεδονία – Ε.Π. ΠΚΜ 2020 

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του γραφείου BIC στον δήμο Έδεσσας, ενημερώνουμε όλους τους 

ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν στην Κεντρική Μακεδονία – Ε.Π. ΠΚΜ 2020» στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 

 

Η Δράση «Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν στην Κεντρική 
Μακεδονία – Ε.Π. ΠΚΜ 2020» αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης 
ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο  έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση . 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το 
άθροισμα: 

• 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) 

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα 
αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα 
αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. 
κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν 
στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που 
υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 
3. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

4. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι 
μεγαλύτερο των 10.000€ 

5. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 
Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του 
Ν. 4194/2013. 

Ημερομηνίες υποβολής 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από  10/9/2020 και ώρα 10.00 και έως τις  09/10/2020 και 
ώρα 15:00. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω Δράση, για νέες Δράσεις αλλά και για Δράσεις που 
αναμένεται να προκηρυχθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο BIC του 
Δήμου Έδεσσας. 
 

 


