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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που 
επλήγησαν από την πανδημία» 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη 

επιστρεπτέας επιχορήγησης,  

Δυνητικά Δικαιούχοι:  

- Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (μικρές ή πολύ μικρές) οι οποίες να έχουν 

κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020.  

- Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης. 

- Να υπάρχει μείωση του Κύκλου Εργασιών το 2020 σε σχέση με το 

2019.  

- Να έχουν Κύκλο Εργασιών το έτος 2019 από 5.000€ έως 300.000€. 

- Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα».  

- Να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των 

κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την 

πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας / Επιδότηση κεφαλαίου 

κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών / 

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – 

παιδότοπων).  
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Επιλέξιμες Νομικές Μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ν.Ε.Π.Α.,Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 

Δικηγορική Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού δικαίου, Αστική Εταιρεία 

Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρείες, Αστικές μη 

Κερδοσκοπικές.  

 

Επιχορήγηση:  η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης 

ίσο με: 

 500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α 

 1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1 

 3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2 

 5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3 

Περίοδος υποβολών: από 09/08/2021 έως 25/09/2021.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

Για την ACTIVE BUSINESS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ  

Οικονομολόγος M.Sc- Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
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