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Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένη στήριξη Δικαιούχοι είναι Μικρές, Πολύ Μικρές
κεφαλαίου κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ώστε να επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που έχουν
κάνει έναρξη πριν την 01.01.2019 και έχουν
υπάρξει στην αγορά επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των υποβάλλει εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος.
επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 5.000€ έως 40.000€ και διαμορφώνεται από το ήμισυ του αθροίσματος
→ των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
→ του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
→ του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

→ των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
→ του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από
την επιχείρηση
→ των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Τα οποία προκύπτουν από τα πεδία του έντυπου Ε3 του έτους 2019 με κωδικό: 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.
Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία εμπρόθεσμων δηλώσεων Ε3 της επιχείρησης.
Υποβολή από 08/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 03/11/2020 ώρα 15.00.
Διάρκεια υλοποίησης: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021, ενώ το αίτημα
καταβολής της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως 31/03/2021.
Η ανάλωση της αποδεικνύεται από την άθροιση των πεδίων του εντύπου Ε3 (102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485) του
έτους 2021, η οποία δεν θα πρέπει να υπολείπεται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τήρηση σχετικού
αρχείου, το οποίο οφείλει η επιχείρηση να διατηρήσει για 10 έτη.
Βασική υποχρέωση του δικαιούχου κατά το αίτημα επαλήθευσης είναι η διατήρηση του ιδίου αριθμού εργαζομένων με
αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.
Σε περίπτωση δραστηριότητας εντός και εκτός Περιφέρειας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με υπολογισμό
διαχωρισμένων εξόδων για τη δραστηριότητα εντός Πελοποννήσου, ενώ η αναλογία των εξόδων αυτών δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία των εργαζομένων που απασχολούνται εντός Πελοποννήσου σε σχέση με το
σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, στοιχείο που θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος ενίσχυσης.
Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης,
1. οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ), καθώς και Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για
έδρα/υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
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1) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη
διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
2) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε
εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση αυτών των εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα αρμόδια πρωτοδικεία.
Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για
τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων
πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία
εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (1) και το (2)
α) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4 και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
β) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και
τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών
που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. ή όσων εξ αυτών υπάρχουν
Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
 Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2018 και 2019
 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 2018 και 2019
 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 2018 και 2019
Περιοδικές Δήλωσεις Φ.Π.Α. για το β’ τρίμηνο 2019 και 2020
Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου
Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.
Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

