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Η Δράςθ «Εργαλειοκικθ Επιχειρθματικότθτασ: Εμπόριο – Εςτίαςθ – Εκπαίδευςθ» ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ 

υφιςτάμενων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται: 

- ςτο λιανικό εμπόριο 

- ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 

- τθν παροχι υπθρεςιϊν ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ – κοινωνικισ μζριμνασ προκειμζνου να αναβακμίςουν το 

επίπεδο επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

Προχπολογιςμόσ Δράςησ 

για το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ 60 εκατ. ευρώ 

Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ 

Τφιςτάμενεσ Μικρζσ και Πολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 

 να ζχουν κλείςει τουλάχιςτον τρεισ (3) διαχειριςτικζσ χριςεισ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 

 να διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ του Παραρτιματοσ ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ)», ωσ ενεργι κφρια ι δευτερεφουςα δραςτθριότθτα, κακ' όλθ τθ διάρκεια 

των τριϊν (3) αυτϊν διαχειριςτικϊν χριςεων 

 να ζχουν το ζτοσ που προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ, κατ' 

ελάχιςτον: 

o 1 ετιςια μονάδα εργαςίασ (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου, 

o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο τθσ εςτίαςθσ και 

o 5 ΕΜΕ για τον κλάδο τθσ εκπαίδευςθσ-κοινωνικισ μζριμνασ. 

Επενδυτικά Σχζδια & Επιδότηςη 

Επενδυτικά χζδια από ζωσ    . 10.000 ευρώ 150.000 ευρώ.                                                          

Επιδότθςθ  50%
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Επιλζξιμοι Τομείσ Δραςτηριότητασ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων αφορά ςτθν ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων πολφ μικρϊν 

και μικρϊν επιχειριςεων των κλάδων όπωσ αυτά λιανικοφ εμπορίου, εςτίαςησ, υπηρεςιών εκπαίδευςησ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ)» τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ, με ςτόχο τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ, τθν αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και προϊόντων μζςω χριςθσ ΣΠΕ αλλά και μζςω 

πιςτοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι:  

φμφωνα με τον κανονιςμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά ςυνζπεια ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ δεν είναι 

επιλζξιμεσ:  

α) επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που 

εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του υμβουλίου,  

β) επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων,  

γ) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και 

τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

i) όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων 

που πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ 

επιχειριςεισ,  

           ii) όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε 

πρωτογενείσ παραγωγοφσ.  

Κατά ςυνζπεια από τουσ αποκλείονται από τη Δράςη επιχειρήςεισ που διαθζτουν ζςτω και ζναν 

παρακάτω μθ επιλζξιμουσ ΚΑΔ:  

01. Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ  

02. Δαςοκομία και υλοτομία  

03. Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια.  

θμειϊνεται: ςε περίπτωςθ που κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προτάςεων χρθματοδότθςθσ 

διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ενόσ εκ των ανωτζρω ΚΑΔ, τότε αυτζσ δεν θα γίνονται αποδεκτζσ για 
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αξιολόγηςη ςτη Δράςη. Επιπροςκζτωσ, οι ΚΑΔ αυτοί δεν κα πρζπει να προςτεκοφν κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ.  

Βαςικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ 

Οι επιχειριςεισ κα πρζπει: 

 Να ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ μικρισ ι πολφ μικρισ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθ φςταςθ τθσ 

Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ (Παράρτθμα VII «Οριςμόσ Προβλθματικισ Επιχείρθςθσ») 

 Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ λειτουργίασ 

 Να λειτουργοφν ωσ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομικι Επιχείρθςθ, Κοινωνικι υνεταιριςτικι 

Επιχείρθςθ του Ν. 4430/2016, υνεταιριςμόσ και να τθροφν ι να δεςμευτοφν ότι κα τθριςουν 

εφόςον εγκρικοφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 

 Να υποβάλλουν ςτα επενδυτικά ςχζδια δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν 

ενταχκεί ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ 

 Να πραγματοποιιςουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ., αποκλειςτικά ςε μία μόνο 

Περιφζρεια. 

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ  ημερομηνία δημοςίευςησ τησ πρόςκληςησ. 

Κατά τθ διαμόρφωςθ από τθν επιχείρθςθ του προτεινόμενου επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ 

επενδυτικϊν ςχεδίων, κα επιλζγονται δαπάνεσ από τισ κατθγορίεσ Δαπανϊν όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται 

παρακάτω, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςτουσ κεντρικοφσ ςτόχουσ τθσ δράςθσ:  

i. Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ – Χριςθ ΑΠΕ  

ii. Αναβάκμιςθ Τγιεινισ και Αςφάλειασ ςτισ διαδικαςίεσ και τουσ χϊρουσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ  

iii. Διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των ΑμΕΑ (ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ χεδιαςμοφ για ΑμΕΑ «χεδιάηοντασ για 

όλουσ» του ΤΠΕΚΑ)  

iv. Ενςωμάτωςθ εξειδικευμζνων Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτισ λειτουργίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ  
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v. Βελτίωςθ των διεργαςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ  

vi. Πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν ι/και διαδικαςιϊν  

υμπλθρωματικά, ενιςχφονται υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ για υπθρεςίεσ ςυμβοφλων για τθν 

παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, τεχνικϊν μελετϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ, μελετϊν για τθ λιψθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κακϊσ και το μιςκολογικό 

κόςτοσ νεοπροςλαμβανόμενου προςωπικοφ.  

Η περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Φεβρουαρίου 2019 Έναρξη Υποβολών: 6 

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019 

Οι επιχειριςεισ υποβάλλουν θλεκτρονικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ που ςυνοδεφεται και από θλεκτρονικό 

φάκελο υποψθφιότθτασ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) www.ependyseis.gr 

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

υποβολισ/ζνταξθσ του Παραρτιματοσ Ι ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (π.χ. αρχείο 

τφπου pdf). 

Η αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων γίνεται βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ των κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κάκε επιςυναπτόμενο ζγγραφο κα πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα μζχρι 10 

ΜB. 

 


