Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Προϋπολογισμός της Δράσης
Ο προϋπολογισμός ορίζεται στα 60.000.000,00 € (20.000.000,00 €
ανά τομέα επένδυσης).

•
•
•

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ Μικρές και Μικρές Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
•
•
•
•

Λιανικό Εμπόριο (ΚΑΔ 45 & 47)
Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (ΚΑΔ 56)
Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85 & 88)
Παροχή Υπηρεσιών Παιδικού – Βρεφονηπιακού σταθμού
(ΚΑΔ 85 & 88)

Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις
ανάκλησης παλαιότερων δράσεων
Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά
Α.Φ.Μ. αποκλειστικά σε μια Περιφέρεια
Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επιλέξιμο
ΚΑΔ

Επιλέξιμες Δαπάνες
Η Δράση περιλαμβάνει 5 κατηγορίες παρεμβάσεων:
1.
2.
3.
4.
5.

Κατανάλωσης Ενέργειας
Χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγιεινής & Ασφάλειας
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πιστοποίησης Συστημάτων

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου
ο οποίος κυμαίνεται από 10.000,00 € έως 150.000,00 €.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης
που συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει:
•
•
•

•
•

Να έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ
Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας:
o Λιανικό Εμπόριο: 1 ΕΜΕ
o Εστίαση:
2 ΕΜΕ
o Εκπαίδευση:
5 ΕΜΕ
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες
άδειες λειτουργίας
Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και
δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινωνικούς πόρους

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Τα ενταγμένα έργα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών
από την ημερομηνία ένταξης τους.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών
Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
ορίζεται η 27-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-05-2019.

