e-λιανικό
Δράςθ «e-λιανικό» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΠΑ 2014 – 2020 και ζχει ωσ ςτόχο τθν
επιχοριγθςθ ΜμΕ επιχειριςεων για τθν δθμιουργία ι τθν αναβάκμιςθ θλεκτρονικοφ
καταςτιματοσ (e-shop).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
Μεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο του
Λιανεμπορίου, διατθροφν φυςικό κατάςτθμα και θ λειτουργία τουσ ζχει αναςταλεί για
τουλάχιςτον μία θμζρα ςτο διάςτθμα από τθν Σετάρτθ 18 Μαρτίου 2020 και εφεξισ.


Τφιςτάμενεσ, εφόςον ζχουν ςυςτακεί ζωσ και τθν 30.09.2019.



Νεοςφςτατεσ, εφόςον ζχουν ςυςτακεί από 1/10/2019 και εντεφκεν μζχρι τισ
7/11/2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ


να ζχουν ΚΤΡΙΑ Δραςτθριότθτα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτοφ με
τθν εξαίρεςθ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ εμπορίασ καπνοφ και προϊόντων καπνοφ)



να διατθροφν Φυςικό Κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ ειδϊν, δθλαδι εμπορικό χϊρο
που υποδζχεται και εξυπθρετεί πελάτεσ



να ζχει αναςταλεί θ λειτουργία τουσ για τουλάχιςτον μία θμζρα ςτο διάςτθμα από
τθν Σετάρτθ 18 Μαρτίου 2020 και εφεξισ



να ζχουν ολοκλθρϊςει (υλοποίθςθ, τιμολόγθςθ, εξόφλθςθ και λογιςτικοποίθςθ
των ςχετικϊν δαπανϊν) τθν περίοδο από 18/03/2020 ζωσ και πριν τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ, τθν δθμιουργία ι τθν αναβάκμιςθ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που κα πλθροί τισ
παρακάτω προχποκζςεισ:
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1.

κα λειτουργεί ςε δφο γλϊςςεσ κακϊσ και ςε περιβάλλον κινθτϊν ςυςκευϊν –
mobile responsive,

2.

κα ςυνοδεφεται από λογιςμικά παραγγελιολθψίασ, αποκικθσ και θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν.

3.

κα διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία (ΑμΕΑ) ςτο ςφνολο των
προςφερόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν



να υποβάλουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ.



το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει λάβει ςτο παρελκόν
θ επιχείρθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ από αυτι τθ Δράςθ, να μθν υπερβαίνει
το ποςό των 200.000 ευρϊ μζςα ςε μία τριετία (τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα δφο (2)
προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) πριν από τθν θμερομθνία ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ.
Εξαιροφνται:
1. οι επιχειρήςεισ που εντάςςονται ςε ήδη οργανωμζνο ομοιόμορφο δίκτυο διανομήσ
προϊόντων ή παροχήσ υπηρεςιών και οι οποίεσ εκμεταλλεφονται κατόπιν ςχετικών
ςυμβάςεων άδειεσ εκμετάλλευςησ δικαιωμάτων διανοητικήσ ιδιοκτηςίασ, που αφοροφν
ςυνήθωσ εμπορικά ςήματα ή διακριτικοφσ τίτλουσ και τεχνογνωςία για την χρήςη και τη
διανομή αγαθών ή υπηρεςιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευςησ κλπ)
2. οι επιχειρήςεισ που δραςτηριοποιοφνται ςτον τομζα τησ αλιείασ,
3. οι επιχειρήςεισ που δραςτηριοποιοφνται ςτην εμπορία καπνοφ και προϊόντων καπνοφ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ
ε κάκε επιχείρθςθ (διακριτό ΑΦΜ) κα αποδίδεται ςυνολικι επιχοριγθςθ ζωσ του ποςοφ
των 5.000,00 € για τθν απόκτθςθ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και τθν υλοποίθςθ άυλων
ενεργειϊν (Λογιςμικό/υπθρεςίεσ) με ςκοπό τθν ανάπτυξθ/αναβάκμιςθ και διαχείριςθ
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Ωσ ζναρξθ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ 18θ Μαρτίου
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2020. υνεπϊσ, το ςφνολο των επιλζξιμων δαπανϊν κα πρζπει να ζχει εκκινιςει ωσ Φυςικό
και Οικονομικό αντικείμενο από τθν θμζρα αυτι και μετά
1.

Eξυπθρετθτζσ/διακομιςτζσ (server) για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν – λογιςμικοφ
απαιτοφμενου

για

τθν

δθμιουργία/αναβάκμιςθ

και

λειτουργία

θλεκτρονικοφ

καταςτιματοσ, με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγια, οκόνθ, κλπ.) και το
απαιτοφμενο λειτουργικό ςφςτθμα. Επιτρζπεται και θ απόκτθςθ με τθ μορφι του
Infrastructure as a Service (IAAS).
2.

Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ (Desktop/Laptop)

3.

Σεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςχετικόσ με τθν δθμιουργία/αναβάκμιςθ και τθν
λειτουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (π.χ. εξοπλιςμόσ Δικτφου, Bar code readers,
εκτυπωτζσ, κλπ.)

4.

Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ/αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ
καταςτιματοσ e-shop (κα λειτουργεί ςε 2 γλϊςςεσ, κακϊσ και ςε περιβάλλον κινθτϊν
ςυςκευϊν – mobile responsive ι dedicated mobile version και κα ςυνοδεφεται από τα εξισ
λογιςμικά: παραγγελιολθψίασ, αποκικθσ και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν) Φιλοξενία (hosting,
collocation, κτλ.).

5.

Ανάπτυξθ ι/και πιςτοποίθςθ ψθφιακισ πολιτικισ αςφάλειασ.
ΠΡΟΟΧΗ! την περίπτωςη αναβάθμιςησ υφιςτάμενου ηλεκτρονικοφ καταςτήματοσ δεν είναι
επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ προμήθειασ εξοπλιςμοφ.

ΤΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΕΝΣΑΞΗ – ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Για τθ χρθματοδότθςθ από τθν παροφςα Δράςθ, απαιτείται θ υποβολι Αίτθςθσ
Χρθματοδότθςθσ ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα ανακοινωκεί με τθ δθμοςίευςθ τθσ
Αναλυτικισ Πρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ, ςτθν οποία κα επιςυνάπτονται:


Κατάςταςθ ενεργϊν δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ) τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
gsis.gr



Παραςτατικά προμικειασ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν για τθν δθμιουργία ι τθν
αναβάκμιςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ τθσ επιχείρθςθσ
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Αποδεικτικά

ςτοιχεία

τθσ

δθμιουργίασ/αναβάκμιςθσ

του

θλεκτρονικοφ

καταςτιματοσ (πχ θλεκτρονικι διεφκυνςθ)


Φωτογραφίεσ του Φυςικοφ Καταςτιματοσ με εμφανι τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ και
χωροκζτθςθσ αυτοφ.
Ωσ βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ των Τφιςτάμενων επιχειριςεων ορίηεται θ μείωςθ του
Κφκλου Εργαςιών 4ου τριμινου 2020 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο Κφκλο Εργαςιών 4ου
τρίμθνου ζτουσ 2019. Η μείωςθ πρζπει ςε ποςοςτό να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ του 20%.
Σο κριτιριο δεν κα εφαρμοςτεί ςτισ Νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ.
Η Δράςη αναμζνεται να προκηρυχθεί εντόσ του μηνόσ Ιανουαρίου 2021 και η περίοδοσ υποβολήσ θα
ανακοινωθεί ςτην Πρόςκληςη και θα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον τριάντα (30) ημζρεσ
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