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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ Location
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03_Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

03.c.1_Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΕΤΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ Proposal Call

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ.
Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΦΑΝΣΥ ΣΕΙΛΙΝΓΚ ΝΕΠΑ

40.000,00€ 

5110012



Υποχρεώσεις Δημοσιότητας  

 

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 
 2131501500, � 2131501501 
e-mail: attiki@mou.gr   Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr 

 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Αττική» 

Οι Δικαιούχοι κατά την υλοποίηση της Πράξης, θα πρέπει: 

α.  Να παρέχουν στον διαδικτυακό τόπο, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το 

επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και να επισημαίνει τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, (επισυνάπτεται σχετικό υλικό) , 

β. Να τοποθετούν, πινακίδα δημοσιότητας της πράξης, ή για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση 

αυτή να τοποθετούν τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, 

συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. 

Στα πλαίσια της ως άνω υποχρέωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ (www.pepattikis.gr ) μια 

νέα εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί, αποθηκεύει και εκτυπώνει την 

πινακίδα του έργου του (Προσωρινή και Μόνιμη – Αναμνηστική), με βάση την Εισαγωγή του κωδικού MIS 

του Έργου. (σχετικό link:https://pepattikis-pinakida.eu/) 

γ. Το banner θα πρέπει να οδηγεί στο πίνακα που θα βρείτε στις προδιαγραφές του site (αρχείο 

PowerPoint)» 
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