ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΣΤΙΑΣΗ – ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
Η ∆ράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται:
 στο λιανικό εµπόριο (ΚΑ∆ 45 και 47)
 στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑ∆ 56)
 στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης όπως και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού βρεφονηπιακού σταθµού και ηµερήσιας φροντίδας (ΚΑ∆ 85 και 88),
προκειµένου να αναβαθµίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ενισχύονται υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές Επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι,
θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας.
 Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ του Παραρτήµατος της πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια
ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών 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.
 Να λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια
λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η
προσκόµιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία
εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συµµετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
έως 100%

2

1.1 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για
εξοικονόµηση ενέργειας
1.2 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για
αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας.
1.3 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για
διευκόλυνση ΑµΕΑ
Μηχανήµατα-Εξοπλισµός
2.1 Εξοπλισµός για εξοικονόµηση ενέργειας ή / και προστασία του
περιβάλλοντος

έως 100%

2.2 Εξοπλισµός για την αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους της επιχείρησης.
2.3 Εξειδικευµένος Εξοπλισµός ΤΠΕ και Λογισµικά

3

4

5

2.4 Άλλος Εξοπλισµός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό της
επιχείρησης
Μεταφορικά Μέσα

έως 30%

3.1 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις λιανεµπορίου-εστίασης (ΚΑ∆
έως 25.000 €
45,47,56)
και έως 30% του π/υ
3.2 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής µέριµνας
έως 100%
(χωρίς παροχή καταλύµατος) των ΚΑ∆ 85 και 88
3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήµατος
έως 12.000€
σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου
(CNG)
Πιστοποίηση Υπηρεσιών & ∆ιαδικασιών σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστηµάτων διαχείρισης σύµφωνα
µέχρι 14.000 €
µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή
7.000€ ανά πιστοποιητικό
πρότυπα
και µέχρι δυο (2)
πιστοποιητικά
∆απάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και
εκπόνηση τεχνικών µελετών συνδυασµένη µε δαπάνες των κατηγοριών
1 ή /και 2.
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέµατα Πρώτων Βοηθειών Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6

Ψηφιακή Προβολή

7

Μισθολογικό Κόστος Εργαζοµένων (νέο προσωπικό)
Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό)
µε την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ
ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕ∆)

µέχρι 8.000 €

80 € ανά εργαζόµενο
και µέχρι 5 εργαζόµενους
µέχρι 4.000 €
µέχρι 8.000 €

µέχρι 30.000 € και έως
40% του π/υ
15.000 € ανά ΕΜΕ και µέχρι
δυο (2) ΕΜΕ.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 15.000€ έως 150.000€.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Το υπόλοιπο ποσό που αφορά την ιδία συµµετοχή της επιχείρησης θα απαιτηθεί να προσκοµισθούν αποδεικτικά
κάλυψης της ιδίας συµµετοχής είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι µέχρι εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

4.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει από 6/2/2019 έως και 19/4/2019.
Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες µετά την προκήρυξη του προγράµµατος δηλαδή από τις 19/12/2018.
∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείµενο αιτήµατος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης
της Απόφασης Ένταξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, µπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο
2510836435, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

