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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική
μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων
τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη
δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών
δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υφιστάμενες ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε
δίκτυα franchise.
Προτεραιότητα δίνεται στους ακόλουθους τομείς:
1. Τουρισμός
2. Ενέργεια
3. Αγροδιατροφή
4. Περιβάλλον
5. Εφοδιαστική Αλυσίδα
6. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
7. Υγεία και Φάρμακα
8. Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
9. Υλικά- Κατασκευές
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι μεταξύ 30.000 €- 200.000€.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό,
υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
6. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
που δημιουργεί δεσμεύσεις
7. Μεταφορικά μέσα
8. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ – ΕΝΤΑΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται
στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο
τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης,
η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του
Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .
H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη
διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη
εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
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