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«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων
αυτοματισμού»
Η ΔΡΑΣΗ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση
συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική
τους διαδικασία

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης, είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο
πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά
βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική
χρήση μέχρι 31/12/2017.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης,
 Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
 Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους
ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την
υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους
επιλέξιμους ΚΑΔ.
 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
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 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία,
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
[ΚΟΙΝΣΕΠ] του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.
 Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό
χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή
ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν
χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
στην παρούσα δράση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα χρονικής διάρκειας έως 18 μήνες με
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού
δικαιούχου ενίσχυσης όπου δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
ευρώ (200.000€).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από
11/07/2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία 1/11/2019.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή

του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ως
ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επενδυτικές δαπάνες
όλων των κατηγοριών

Υφιστάμενες
Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις

65%

70%
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού
δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται, ανά κατηγορία κωδικών αριθμών
δραστηριότητας (ΚΑΔ), εντός των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑΣ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Νέες επιχειρήσεις

Ελάχιστος
7.000 €

Μέγιστος
200.000 €

Ελάχιστος
5.000 €

Μέγιστος
150.000 €

80.000 €

3.000 €

70.000 €

50.000 €

3.000 €

40.000 €

Μεταποίηση
(Κλάδοι 10 33)
Τουρισμός
3.000 €
(Κλάδος 55 Καταλύματα)
Λοιπές
3.000 €
δραστηριότ
ητες

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αιόλου 94, Αθήνα 10559
τηλ. 210.3603378 | φαξ. 210.3603379
www.allaboutbusiness.gr | info@allaboutbusiness.gr

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης

της πρόσκλησης της Δράσης 02/07/2019
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1.2
Υπηρεσίες
υποστήριξης
προμηθευόμενου λογισμικού
1.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης παραμετροποίησης λογισμικού και
εκπαίδευσης προσωπικού στο
προμηθευόμενο λογισμικό
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης παραμετροποίησης συστημάτων
αυτοματισμού και εκπαίδευσης
προσωπικού στο προμηθευόμενο
σύστημα αυτοματισμού

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ

έως 80%

Συνολικά έως 20% του αντίστοιχου
προμηθευόμενου λογισμικού

έως 80%
έως 20% του αντίστοιχου
προμηθευόμενου συστήματος
αντίστοιχου

3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ έως 2.500 € για την ιστοσελίδα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
& έως 4.000 € για το ηλ. κατάστημα

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(hardware)

5. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ*
5.1 Υπηρεσίες Digital marketing
5.2
Υπηρεσίες
ανάπτυξης
ψηφιακού υλικού διαφήμισης
5.3 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση
ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
5.4 Σύνταξη και παρακολούθηση
επενδυτικού σχεδίου
6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

έως 90%

έως 30% αθροιστικά
έως 15%
έως 15%
έως 10%
έως 15% και όχι άνω των 2.500 €
15% και
έως 12.000 ανά ΕΜΕ
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