Εταιρεία Οικονομικών
Επενδυτικών Μελετών
& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Στόχος της
Δράσης

Ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας
τους, που δραστηριοποιούνται :
 στο λιανικό εμπόριο
 στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός
έργων

Επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι
από €10.000 έως €150.000.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού.

Ποσοστό
ενίσχυσης ανά
κατηγορία
δαπάνης

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν
της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Βασικές
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής

Επιλέξιμοι τομείς
δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια
ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον:
 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται :
 στο λιανικό εμπόριο
 στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών
υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας
τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και
ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.
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Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών διαρθρώνονται ως εξής :
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό / Ποσό

Κατηγορία Δαπάνης

στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό
του Επενδυτικού Σχεδίου

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον
Χώρος

έως 100%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

έως 100%

Μεταφορικά Μέσα

 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις
λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)

έως €25.000 και έως 30% του π/υ

 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις
εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς
παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88

έως 100%

 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου /

Επιλέξιμες
Δαπάνες

βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου / βενζίνης – φυσικού
αερίου (CNG)

Πιστοποίηση
Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

έως €12.000

έως €14.000

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης
/ Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ)

έως €8.000

 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων
Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης

€80 ανά εργαζόμενο και μέχρι 5

 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού

έως €4.000

σχεδίου

Ψηφιακή Προβολή

έως €8.000

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

έως €30.000 € και έως 30% του π/υ
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης [19.12.2018]
Διαδικασία
αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι βάσει των κριτηρίων που ορίζονται
στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Περίοδος
υποβολής

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται
από 06.02.2019 μέχρι 19.04.2019

Για την έγκαιρη προετοιμασία της επιχείρησής σας και του επενδυτικού σας σχεδίου,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο

+30 2810 314692
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