
React EU – Η ∆ράση χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδηµία Covid-19

Η Δράση στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας 
σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης 
της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

26 εκατ. € (20 εκατ. € για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 6 εκατ. € 
για Μεγάλες Επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης 
στην πανδημία COVID-19 (React EU)

Επιδότηση

Έως 18.000 € ανά ωφελούμενη επιχείρηση (και ως το 
50% του ετήσιου κόστους λειτουργίας).

Ποιους αφορά η Δράση 
Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•  Να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για 

το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
•  Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ 

μέχρι και την 31.12.2021.
•  Να δραστηριοποιούνται νόμιμα (έδρα ή υποκατάστημα 

ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από φυσικές 
καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της 
οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση:

-  Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης-Αγίας Άννας (Νομός Ευβοίας)
-  Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
-  Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στο Δήμο Μινώα-Πεδιάδος 

(Νομός Ηρακλείου)
-  Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στο Δήμο Τυρνάβου  

(Νομός Λάρισας)
-  Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στο Δήμο Ελασσόνας 

(Νομός Λάρισας)
-  Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
-  Δήμος Αργοστολίου
-  Δήμος Ληξουρίου
-  Δήμος Σάμης
-  Δήμος Δυτικής Σάμου

•  Να είναι υπόχρεες υποβολής φορολογικού εντύπου 
Ε3- «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».

•  Να διαθέτουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό 
δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα 
μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στους 
ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 5: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII).

•  Να διαθέτουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας Πρόσκλησης ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στην 
εγκατάστασή τους εντός των ανωτέρω περιοχών.

•  Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του 
έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον 
κύκλο εργασιών του 2019. 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 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης ωφελούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης στη Δράση: «Έκτακτη επιχορήγηση των 
περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, 
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου 
και σχολής χορού» και η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο 
αξιολόγησης ή εγκρίθηκε.  

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες, 
μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

•  ενοίκια επαγγελματικού χώρου

•  δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 
τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.ά.

•  δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, 
λογιστική υποστήριξη κ.ά.)

•  δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση 
διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, 
έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική 
ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση)

•  δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών

•  αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)

•  μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα δέκα (10) MB, με μέγιστο συνολικό μέγεθος 
τα πενήντα (50) ΜΒ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, ώρα 12:00

Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15:00


