ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση
Σκοπός
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση», στοχεύει 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 α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και
ε) πιστοποίησης συστημάτων αναβάθμιση επιχειρήσεων του τομέα του λιανικού εμπορίου και των
υπηρεσιών.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Λιανικό
Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία) και:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
ii. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ' όλη
τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
iii. έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
" 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 (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€
έως 150.000,00€. Το ποσοστό χρηματοδότησης ορίζεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:
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 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίουεστίασης
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

Προθεσμία και διάρκεια έργου
Οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσουν από 27/02/2019 έως 31/05/2019.
Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα έως 24 μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

