Με το ‘’ΑΝΑΣΑ’’ η Περιφέρεια δίνει ρευστότητα σε μικρές επιχειρήσεις και στηρίζει θέσεις εργασί

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που
επλήγησαν...

από τον Covid-19, με δημόσια δαπάνη 30.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020. Πρόκειται για το σχέδιο «άμεσης δράσης» της Περιφέρειας Θεσσαλίας
που με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, δίνει ανάσα ρευστότητας
από 5.000 έως 50.000 ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης,
ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που
απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, μετά την ταχεία
ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και
επαγγελματιών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. Την αξιολόγηση των
αιτήσεων αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ με τον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψε
μνημόνιο συνεργασίας.
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Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας:
«Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ και τον
ΕΦΕΠΑΕ για την στρατηγική, δημιουργική συνεργασία που οδηγεί σε
αποτελέσματα. Στηρίζουμε τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας, επιδοτούμε
αυτούς που έχασαν, ενισχύουμε με ενεργητικές πολιτικές τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
διατηρούμε θέσεις εργασίας.
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα
ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων από τα
μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου Covid-19. Ο εξαιρετικός
χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα
μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου
δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις
συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς
επιχειρήσεις, ο οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους
της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα τους. Πρωταρχικός στόχος του
Προγράμματος ΑΝΑΣΑ είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19».
Απόστολος Παπαδούλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΔΕΠ), μέλος
διοίκησης ΕΦΕΠΑΕ: «Ευφυώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας επέλεξε το όνομα «ΑΝΑΣΑ»
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλω να σημειώσω ότι όποιοι εμπλακούν στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βρεθούν μπροστά σε ένα πληρέστατο οδηγό που έχει
ετοιμάσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Δεν
πρόκειται κανείς να κάνει λάθος, αν ακολουθήσει σωστά τα βήματα. Όπως είπε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός το συγκεκριμένο πρόγραμμα
κλείνει πολύ γρήγορα. Και αυτό γιατί 31/12/2020 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι
εντάξεις, όχι μόνο από την αρχική υποβολή αλλά και σε περιπτώσεις που
υπάρχουν ενστάσεις. Η ΑΕΔΕΠ που διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση αυτών των
προγραμμάτων, θα διαθέσει ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού της για να
εξυπηρετήσει το πρόγραμμα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι επιχειρήσεις που
μπορούν και το αξίζουν θα ενταχθούν. Είμαι βέβαιος ότι η αγορά είναι έτοιμη να
υποδεχτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις και οι σύμβουλοι το
γνωρίζουν, άρα με μια καλή προετοιμασία θα το φέρουμε με επιτυχία εις πέρας.
Όλοι οι ΚΑΔ εκτός του πρωτογενούς τομέα έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα. Η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 έχει δημιουργήσει
μια τεράστια ομπρέλα προκειμένου να καλύψει όλες τις επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από τον COVID -19. Ευχόμαστε να συνεχιστεί και το 2021. Οι επιχειρήσεις
έχουν ανάγκη. Είναι σημαντικό ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ένας
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που επενδύουν. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα».

Ηλίας Κοτσιμπογεώργος Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του
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Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ): « Το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» όπως
εύστοχα το έχει ονομάσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σίγουρο ότι θα έχει
μεγάλη απήχηση. Ήδη μας ρωτούν καθημερινά, πότε θα ξεκινήσει. Το περιμένει
ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας. Είναι ένα πρόγραμμα που θα
δώσει πραγματική ανάσα στις επιχειρήσεις. Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης
είχαμε τοποθετηθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Συγχαρητήρια στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας που στοχεύει σε αυτό τον τομέα. Οι μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Το
πρόγραμμα θα έχει γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Ελπίζουμε και γνωρίζουμε
ότι δεν θα υπάρχει η γραφειοκρατία άλλων προγραμμάτων που έχουν εκδοθεί από
τα Υπουργεία. Θα είναι γρήγορο και άμεσο. Το Οικονομικό Επιμελητήριο με τα μέλη
του, θα λειτουργήσει υπεύθυνα, ως ο ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στις
επιχειρήσεις και το πρόγραμμα».

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 μέχρι τις
30 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, χωρίς παράταση
- Η 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
50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί
εντός του 2021.
-Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την
1/1/2019
-Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της
φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού .
-Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του
πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.
Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη
σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584
και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr,
www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr, όπου και θα αναρτάται κάθε σχετική
ενημέρωση.

Στην παρουσίαση του Προγράμματος Ανάσα, παραβρέθηκαν επίσης ο θεματικός
Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Λιούπας, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας
διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας Μελίνα Σαραφίδου και ο οικονομικός υπεύθυνος
της ΑΕΔΕΠ Παναγιώτης Βενετσάνος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας Νίκος Γουγουλιάς.
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