Ενημερωτικό Δελτίο 20/12/2018
1η έκδοση

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του
Ε.Π. του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στόχος
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 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.

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι δικαιούχοι, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, θα πρέπει να
πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή
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διαχειριστικών χρήσεων.
3. Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης:
• Λιανικό εμπόριο (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
• Εστίαση (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
• Εκπαίδευση-Κοινωνική μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που
ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
3. Μεταφορικά Μέσα έως 25.000 € και έως 30% του π/υ (για για επιχειρήσεις λιανεμπορίουεστίασης) & έως 100% (για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας).
4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών μέχρι 14.000 €
5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών (έως 8.000 €)/ Κατάρτισης (80 € ανά εργαζόμενο & έως 5
εργαζόμενους)/ Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου (έως 4.000 €).
6. Ψηφιακή Προβολή έως 8.000€
7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 40% του π/υ και μέχρι
30.000 € (15.000€ ανά ΕΜΕ).

Ποσοστό ενίσχυσης & Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00€
έως 150.000,00€.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών & Περίοδος Υλοποίησης
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης (19.12.2018), ενώ η περίοδος υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24
μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.

Προϋπολογισμός δράσης:
Σύνολο: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:
Περίοδος Ηλεκτρονικών Υποβολών: 06.02.2019 – 19.04.2019

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. - ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης,
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια
προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.

