H Future Cooperation αναλαμβάνει την αίτηση σας στο νέο πρόγραμμα
επιδότησης που στοχεύει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον COVID-19 και ανήκουν στην κατηγορία των
γυμναστηρίων και παιδότοπων.
Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι διαθέσιμο για όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας.
Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα και έχουν
κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020
Το ποσό της επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται έως και 18.000 €
ανά επιχείρηση (ΑΦΜ).
Η Future Cooperation με πολυετή εμπειρία στην ανάληψη έργων ΕΣΠΑ,
αποτελεί τον προσωπικό σας σύμβουλο και σας εξασφαλίζει τη συμμετοχή
σας στο πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες , συζήτηση του θέματος και διευκρινήσεις
ελάτε σε επικοινωνία στο 210 6401030 & στο e-mail info@futurecoop.com .
Το αρμόδιο τμήμα μας θα σας λύσει κάθε απορία!
Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Future Cooperation

Επιλέξιμοι ΚΑΔ για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
ΚΑΔ

Περιγραφή ΚΑΔ

93.13.10.01

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής,
πιλάτες, γιόγκα κλπ.)

93.13.10.02

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11.10.04

Υπηρεσίες πίστας καρτ

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, μπορούν να είναι οι
ακόλουθες:
 ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης,
κλπ.
 δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)
 δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων,
αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις,
εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
 δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της
Αίτησης Χρηματοδότησης
1 Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της
πρόσκλησης)
2 Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένη με στοιχεία της
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης
3 Υπεύθυνη Δήλωση De Μinimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με τις επιχορηγήσεις της
τελευταίας 3ετίας (2019, 2020, 2021)
4 Υπεύθυνη δήλωση Α’ του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr.
5 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό
δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την
ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
6 Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Β. Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης
1 Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης)
2 Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ
3 Φωτογραφία του χώρου της επιχείρησης η οποία θα αποτυπώνει την αφίσα
δημοσιότητας σε εμφανή σημείο (κοντινή και απομακρυσμένη απόσταση)
4 Υπεύθυνη Δήλωση Β’ του Παραρτήματος VII με σφραγίδα και υπογραφή του
ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα
αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η παρούσα Υ/Δ
αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή
5 Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης
για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση / αναγκαστική διαχείριση με
ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
6 Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise:
 Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,
 Δικαιοπάροχοι: Υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων
δικαιόχρησης

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
σε Επιχειρήσεις Εστίασης για
Προμήθεια Πρώτων Υλών Επανεκκίνηση Εστίασης
www.futurecoop.com • info@futurecoop.com

