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Σκοπός

Δικαιούχοι
&
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης,
στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και 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 κατανάλωσης ενέργειας, χρήσης ΤΠΕ, υγιεινής και ασφάλειας,
εφοδιαστικής αλυσίδας, και πιστοποίησης συστημάτων.
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
▪ διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σε έναν εκ των τριών (3)
επιλέξιμων κλάδων (Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση)
▪ έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
✓ Λιανικό Εμπόριο (ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
✓ Εστίαση (ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
✓ Εκπαίδευση - Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος) (ΚΑΔ που
ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
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
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός
2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και
προστασία του περιβάλλοντος
2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό
της επιχείρησης
3. Μεταφορικά Μέσα
3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίουεστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)
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)
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ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ ΠΟΣΟ

έως 100%

έως 100%

έως 30%
έως €25.000
και έως 30%
έως 100%
έως €12.000

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

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

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

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

5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
6. Ψηφιακή Προβολή

Προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε
κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. google, facebook,
youtube κ.ο.κ.)
Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing,
newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού
υλικού διαφήμισης)

€500/μήνα και μέχρι
12 μήνες

7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

μέχρι €2.000
μέχρι €30.000
και έως 40%
€15.000/ΕΜΕ και
μέχρι δυο (2) ΕΜΕ

€10.000 έως €150.000

Προϋπολογισμός

50%
Επιχορήγηση

Προσοχή: Απαιτείται κατά τη διαδικασία της υποβολής του ηλεκτρονικού φακέλου
υποψηφιότητας η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.

▪ Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ θα
πραγματοποιηθεί από τις 06/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 19/4/2019.
▪ Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).
Χρονικός
Προγραμματισμός

Κριτήρια
αξιολόγησης

▪ Υλοποίηση της επένδυσης έως 24 μήνες από την εγκριτική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης
στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EBITDA (μέσος όρος 3ετίας)
Μεταβολή της απασχόλησης (ΕΜΕ) σε σχέση με το προηγούμενο έτος
Μεταβολή Κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής
Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το τελευταίο έτος (2018)
Έτη λειτουργίας της επιχείρησης
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