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Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 Στόχος
προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

• στο λιανικό εμπόριο
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και
λειτουργίας τους.

2 Βασικές
Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

 να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων να
έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης
διάρκειας

 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3)
αυτών διαχειριστικών χρήσεων

 να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

o 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού
εμπορίου,

o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
o 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

3 Επιδοτούμενες
Δαπάνες

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού
σχεδίου Παρεμβάσεις για:
• εξοικονόμηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
• διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού για:
• εξοικονόμηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
3. Μεταφορικά μέσα

• μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις
λιανεμπορίου-εστίασης

• έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
4. Ψηφιακή Προβολή
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
7. Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
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4 Π/Υ

Ο Π/Υ ανέρχεται στα 60 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η
Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000€ Επιδότηση 50%

5 Διάρκεια
Υλοποίησης

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
ήτοι 19/12/2018 έως και 24 µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

6
Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση
είναι η 27η Φεβρουαρίου 2019 και λήξη η 20η Μαΐου 2019

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της
επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.


