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Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας:
Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
Προϋπολογισµός: 60.000.000 €
Ποσοστό Επιδότησης: 50 %
Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 10.000€ έως 150.000 €
Ηµεροµηνία Υποβολής: 27/02/2019 έως 9/05/2019
Διάρκεια Υλοποίησης: 24 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης
Υποχρεωτικά Κριτήρια:
1. Ύπαρξη Υποδοµών για ΑµεΑ ή υποχρέωση να µεριµνήσουν για αυτές
2. Απόδειξη ιδίας συµµετοχής
Πλεονεκτήµατα:
1. Δύο (2) Ενδιάµεσες πληρωµές µεταξύ 30% - 80% της υλοποίησης.
2. Δικαίωµα χρήσης προκαταβολών σε προµηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών µέχρι 50% του
αρχικού Π/Υ (µε αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
3. Επιλέξιµες δαπάνες προβολής, social media και το µισθολογικό κόστος νέου εργαζόµενου έως
15.000,00€, έως δύο εργαζόµενους.
4. Αυτόµατη εξόφληση των προµηθευτών µέσω escrow account.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΕΜΠΟΡΙΟ
(σε €)

ΕΣΤΙΑΣΗ
(σε €)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

33.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

8.400.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Αττική

13.800.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

Στερεά Ελλάδα

2.400.000

800.000

800.000

800.000

Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

2.400.000
60.000.000

800.000
20.000.000

800.000
20.000.000

800.000
20.000.000
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Ποιούς Αφορά
Υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές που δραστηριοποιούνται
•
•
•
•

στο λιανικό εµπόριο
στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού και λοιπών υπηρεσιών
ηµερήσιας φροντίδας

Επιλέξιµες Νοµικές µορφές: Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισµοί που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ

Στοιχεία µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων

Τύπος Επιχείρησης

Απασχολούµενοι (ΕΜΕ)

Κύκλος Εργασιών (€)

Ισολογισµός Σύνολο (€)

Μικρή

10 - 49

≤ 10 εκατ.

ή ≤ 10 εκατ.

Πολύ Μικρή

0-9

≤ 2 εκατ.

ή ≤ 2 εκατ.

Κριτήρια Επιλεξιµότητας
•
•
•

•
•

Να έχουν τρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιµο ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων.
Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το έτος (2018) που προηγείται της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης, ως εξής:
ü Λιανικού εµπορίου (επιλέξιµοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
ü Εστίασης (επιλέξιµοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
ü Εκπαίδευσης-κοινωνικής µέριµνας (χωρίς παροχή καταλύµατος) (επιλέξιµοι ΚΑΔ που ανήκουν
στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.
Να λειτουργούν νόµιµα (άδεια λειτουργίας)
Να υποβάλλουν µία και µοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ
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Πίνακας Επιλέξιµων Δαπανών
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του
περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόµηση ενέργειας
1.

1.2 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του
περιβάλλοντα χώρου για αναβάθµιση της υγιεινής και
ασφάλειας.

έως 100%

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
2.

2.2 Εξοπλισµός για την αναβάθµιση της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.

έως 100%

2.3 Εξειδικευµένος Εξοπλισµός ΤΠΕ και Λογισµικά
2.4 Άλλος Εξοπλισµός για τον λειτουργικό
εκσυγχρονισµό της επιχείρησης

έως 30%

Μεταφορικά Μέσα
3.1 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις λιανεµπορίουεστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)
3.

3.2 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσηςκοινωνικής µέριµνας (χωρίς παροχή καταλύµατος) των
ΚΑΔ 85 και 88
3.3 Μετατροπή κινητήρα
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήµατος σε
κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου/βενζίνης –
φυσικού αερίου (CNG)

έως 25.000 €
και έως 30% του π/υ
έως 100%

έως 12.000€
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4.

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και
λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
µέχρι 14.000 €

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστηµάτων
διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

7.000€ ανά πιστοποιητικό και µέχρι
δυο (2) πιστοποιητικά

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

5.

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών µελετών συνδυασµένη
µε δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.

µέχρι 8.000 €

5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέµατα Πρώτων
Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

6.

80 € ανά εργαζόµενο
και µέχρι 5 εργαζόµενους

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

µέχρι 4.000 €

Ψηφιακή Προβολή

µέχρι 8.000 €

Μισθολογικό Κόστος Εργαζοµένων (νέο προσωπικό)
7.

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 ΥΑΕΚΕΔ)

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

Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης:
Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούµενου εξοπλισµού για 3 χρόνια µετά την
τελική πληρωµή. Διατήρηση των ΕΜΕ του 2018 καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης.

Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
πρόσκλησης.

