ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

27/02/2019- 31/05/2019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων 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 προκειμένου να
αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της

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
ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

10.000€

150.000€
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΤΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) - %
Ενίσχυσης

ΣΥΝΟΛΟ

50%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
✓

έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

✓

διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.

✓

έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης, ως εξής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
✓

Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ

✓

Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ

✓

Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην
κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες και πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη
ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.
Ειδικότερα πρέπει:
✓

να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

✓

το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ ενός εκ των 3 κλάδων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ «Επιλέξιμες
Δραστηριότητες – ΚΑΔ».

✓

να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση
χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

✓

να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα
VI «Ορισμός ΜΜΕ»).

✓

να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ
επένδυσης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης
έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

✓

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
•

2
•

Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του
περιβάλλοντος

•

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

•

Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

•

Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Έως 100%

Έως 30%

Μεταφορικά Μέσα
έως 25.000€

•

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)

•

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
(χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88

έως 100%

•

Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε
κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

έως 12.000€

και έως 30% του π/υ

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
•

5

Έως 100%

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

3

4

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για
εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, για
διευκόλυνση ΑμΕΑ

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

μέχρι 14.000€
(7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δύο
(2) πιστοποιητικά)

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
•

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

•

Κατάρτιση
προσωπικού
σε
θέματα
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

•
6

Πρώτων

Βοηθειών

–

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

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

Ψηφιακή Προβολή
•

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε
κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού
των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing,
newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού
διαφήμισης)

7

μέχρι 8.000 €

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
•

μέχρι 30.000 €
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)

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Β1

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Β2

Β3

Β4

Μεταβολή της απασχόλησης (ΕΜΕ): κατά το
έτος πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης (ν-1) σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (ν-2). Ως έτος λαμβάνεται
η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση
Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά το
έτος πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης (ν-1) σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (ν-2). Ως έτος λαμβάνεται
η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση

Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής

MAX

MIN

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

100

0

25%

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί
2 κερδοφόρες χρήσεις = 70 βαθμοί
1 κερδοφόρα χρήση = 40 βαθμοί
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

100

0

10%

αύξηση = 100 βαθμοί
σταθερή= 70 βαθμοί
μείωση = 0 βαθμοί

100

0

5%

αύξηση = 100 βαθμοί
σταθερός = 70 βαθμοί
μείωση = 0 βαθμοί

100

0

20%

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ)
1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια, ή 1.2.
εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό
(σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου)
από Τράπεζα ή 1.3. από συνδυασμό των
ανωτέρω. Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συμμετοχής σε ποσοστό 100%: 100
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε
ποσοστό 0%: 0 Υπολογισμός υπόλοιπων
τιμών βάσει: 0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ
είναι το πηλίκο: εξασφαλισμένη ιδιωτική
συμμετοχή/ σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής

Β5

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΛ) της επιχείρησης
το τελευταίο έτος (2018)

100

0

20%

(ΜΛ/12)*100

ΕΛ>=10:100
Β6

Έτη λειτουργίας της επιχείρησης (ΕΛ)

Σύνολο

100

100

0

0

20%

100%

Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει:
(ΕΛ-3)*100/7
Δεν
τίθεται
ελάχιστη
αποδεκτή
βαθμολογία για την έγκριση ενός
επενδυτικού σχεδίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας
χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο
ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί ευθύνη του
ΕΦ να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.
Β) Ενδιάμεση/ες καταβολή/ες
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της
υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας
χρηματοδότησης.
Γ) Αποπληρωμή
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του και την Βεβαίωση
Ολοκλήρωσης της Πράξης
Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα αυτού
δημόσια χρηματοδότηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
DEFINE SOLUTIONS LTD
ΔΡΟΣΙΝΗ 10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
www.define.gr, www.espasolutions.gr
ΤΗΛ.:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 211 010 4013
EMAIL ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ: espa@define.gr
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

