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«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων 
Υλών» - Επανεκκίνηση Εστίασης 

 
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια 
πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους. 
 
Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000€ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να 
ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. 
Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται 
συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά 
μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 
2020). 
 
Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 330.000.000€ και δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το 
σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 

● 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 
● 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 
● 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης, 
● 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020, 
• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα 

έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.  
• Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ, 
• Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον 

σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019, 
• Ο λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο 

εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει. 
 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 
Οι δαπάνες για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά. 
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει 
αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. 
 
Ο έλεγχος και η πληρωμή  αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με προτεραιότητα και χωρίς 
αξιολογική κατάταξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και απαραίτητα δικαιολογητικά 
υποβολής επικοινωνήστε: 

 

 26950 23400 
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