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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΙΑΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

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

ενίςχυςθ υφιςτάμενων μικρών και πολφ μικρών επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται: 

- ςτο λιανικό εμπόριο 

- ςτθν παροχι υπθρεςιών εςτίαςθσ 

- τθν παροχι υπθρεςιών ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ–κοινωνικισ μζριμνασ 

προκειμζνου να αναβακμίςουν το επίπεδο επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

 

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ  

Μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

Επενδυτικά Σχζδια & Επιδότηςη 

Επενδυτικά χζδια από 10.000 ευρώ ζωσ 150.000 ευρώ 

Επιδότθςθ 50% 

Βαςικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ 

Οι επιχειριςεισ κα πρζπει ακροιςτικά να ικανοποιοφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 να ζχουν τθν ιδιότθτα των Μικρών και Πολφ Μικρών Επιχειριςεων 

 να ζχουν κλείςει τουλάχιςτον τρεισ (3) διαχειριςτικζσ χριςεισ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 
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 να διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ του Παραρτιματοσ ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ 

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

διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριςτικών 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. 

 

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ 

 Κτίρια, Εγκαταςτάςεισ και Περιβάλλων Χώροσ ζωσ 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Παρεμβάςεισ για: 

o εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

o αναβάκμιςθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

o διευκόλυνςθ προςβαςιμότθτασ ΑμΕΑ 

 Μθχανιματα-Εξοπλιςμόσ ζωσ  100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για: 

o εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

o αναβάκμιςθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χώρουσ τθσ επιχείρθςθσ 

o Προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ΣΠΕ   

 Μεταφορικά μζςα 

o μζχρι 25.000 ευρώ και ζωσ 30% του επενδυτικοφ ςχεδίου για επιχειριςεισ 

λιανεμπορίου-εςτίαςθσ 

o ζωσ 100% για επιχειριςεισ εκπαίδευςθσ-κοινωνικισ μζριμνασ 

 Ψθφιακι Προβολι 
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 Πιςτοποίθςθ υπθρεςιών ι/και διαδικαςιών 

 Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό) 

 Δαπάνεσ Μελετών/Κατάρτιςθσ/Παρακολοφκθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανών ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ, ιτοι 19/12/2018.  

 

Χρόνοσ Υλοποίηςησ Επενδυτικών Σχεδίων 

Μζχρι εικοςιτζςςερισ (24) μήνεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να υλοποιιςουν το 30% του εγκεκριμζνου επιχορθγοφμενου 

προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ, τουσ πρώτουσ δώδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 

Περίοδοσ Υποβολήσ 

Ζναρξθ Τποβολών: 27/02/2019 

Λιξθ Τποβολών : 9/05/2019 

 

 


