Νέο Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων των Δήμων
Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας, Πικερμίου,
Μαραθώνος που επλήγησαν
από τις πλημμύρες της 15-11-2017 και
τις πυρκαγιές της 23-07-2018
Ένα νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Επιχειρήσεων των Δήμων Μάνδρας
Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνος που επλήγησαν από
τις πλημμύρες της 15/11/2017 και τις πυρκαγιές της 23/07/2018 ανακοινώθηκε,
από την Περιφέρεια Αττικής.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας
Ειδυλλίας, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν
από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον
Ιούλιο 2018 αντίστοιχα, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή
διαμορφώθηκε σε συνέχεια των καταστροφών.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες Δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) , όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ισούται με 5 εκ €.
Κάθε δικαιούχος δύναται να αιτηθεί από 1.000 € έως 60.000 €. Η ενίσχυση υπολογίζεται
σύμφωνα με το εκτιμώμενο απωλεσθέν εισόδημα της επιχείρησης για το έτος 2018
(δηλαδή από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των
επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές.

Διαδικασία Υποβολής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης (ενίσχυση λόγω
απώλειας εισοδήματος) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
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(Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr.
Έναρξη υποβολής προτάσεων: 07/05/2019 και ώρα 13:00
Λήξη υποβολής προτάσεων:

31/07/2019 και ώρα 15:00

Για την πληροφόρησή τους οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν:
-

Με την ΕΛΑΝΕΤ , στο τηλέφωνο 213 0166100 και το e-mail infopepff@elanet.gr

-

Για τεχνικά θέματα που αφορούν την υποβολή στο www.ependyseis.gr, με το
HELPDESK της ΜΟΔ στο τηλέφωνο 210 7787940 και το e-mail support@mou.gr

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση πατώντας εδώ

Αρμόδια υπάλληλος BEA: Μίνα Πελέκη, 210 3680722, peleki@acsmi.gr
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