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Τι είναι το Πρόγραμμα Βοήθειας Μικρών
Επιχειρήσεων, της Sydney Light Rail;
Το Πρόγραμμα Βοήθειας Μικρών Επιχειρήσεων
βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις κατά μήκος
γραμμών του τραμ, οι οποίες πιστεύουν ότι
έχουν επηρεαστεί, ό,που η κατασκευή διαρκεί
περισσότερο από ό, τι είχε αρχικά αναφερθεί.
Μακροπρόθεσμα, η έναρξη και η λειτουργία του δικτύου τραμ
θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες κατά μήκος της γραμμής,
έτσι οι πληρωμές στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δεν
στοχεύουν σε αποζημίωση των επιχειρήσεων, αλλά να παρέχουν
στοχευμένη βοήθεια για βραχυπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις.
Η βοήθεια αυτή παρέχεται χαριστικά.
Τα εύλογα λογιστικά έξοδα που προκύπτουν από την υποβολή
αίτησης επιστρέφονται.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
κατά μήκος της γραμμής τραμ, και όχι σε ιδιοκτήτες γης που
πρόκειται να επωφεληθούν από τη σημαντική άνοδο της αξίας
των ακινήτων.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Για να υποβάλουν αίτηση για βοήθεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

❱ Μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από
50 εργαζομένους ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης.

❱ Ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας να βρίσκεται κατά
μήκος της γραμμής ή να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και
επηρεάζεται από την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Πόσο καιρό θα υπάρχει το πρόγραμμα;

❱ Το Πρόγραμμα Βοήθειας Επιχειρήσεων θα είναι διαθέσιμο σε όλη
τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

Πόσο καιρό θα πάρει;

❱ Οι αιτήσεις αξιολογούνται το συντομότερο δυνατόν, αφού
έχουν παρασχεθεί όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν
πρόσθετες πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στην Transport for
NSW. Κατά μέσο όρο, οι αιτήσεις κρίνονται μέσα σε λιγότερο από
τέσσερις εβδομάδες μετά την παραλαβή όλων των πληροφοριών.

Η υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων αποτελεί
προτεραιότητα, καθώς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι
μικρές επιχειρήσεις που έχουν βιώσει την αναταραχή θα
βιώσουν τα οφέλη μόλις μπει σε λειτουργία το τραμ.
Έχουμε καταλάβει ότι ορισμένες μικρές επιχειρήσεις κατά
μήκος της γραμμής του τραμ του Σύδνεϋ έχουν βιώσει μια
μεγαλύτερη διάρκεια διαταραχή από ό, τι αρχικά είχαν
προγραμματιστεί.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναλαμβάνουμε δράση για
να βοηθήσουμε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Το Πρόγραμμα Βοήθειας περιλαμβάνει μια χαριστική
πληρωμή για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο ενοίκιό τους
και άλλους λογαριασμούς για επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις
που είναι ευθέως αντιμέτωπες με την γραμμή του τραμ.

❱ Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ζώνη όπου η κατασκευή
έχει διάρκεια μεγαλύτερη από την αναφερθείσα αρχικά.
Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε δικά τους ακίνητα
(ιδιοχρησία χώρου) ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν αίτηση.

Για να αξιολογηθούν, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια πρέπει να παρέχουν:

❱ Υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις πριν από την έναρξη
της κατασκευής του Light Rail και για την περίοδο από την έναρξη
της κατασκευής, και

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω
για περισσότερες πληροφορίες;
Παρακαλούμε καλέστε το τηλέφωνο 0477 477 776
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
SLRBizassistance@transport.nsw.gov.au,
αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

❱ Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ζητηθεί από την Transport

sydneylightrail.transport.nsw.gov.au

SLR0034

for NSW, που θα δείχνει πώς έχει επηρεάσει την επιχείρηση η
κατασκευή του Light Rail.

