Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Δικαιούχοι της Δράσης
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, όπως οριζόνται στην προκήρυξη.
3. Διαθέτουν κατ' ελάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής
απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι
θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας
(franchising, shop-in-shop, επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
Oι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου.
Oι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους
ΚΑΔ:
✓ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
✓ 02. Δασοκομία και υλοτομία
✓ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά - Κατασκευές

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα εταιρείας: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371-2, Φαξ: 2310 403372 (εσωτ. 113)
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: 2103234811, Φαξ: 210 3239159
e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr, Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr
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Επιλέξιμες Δαπάνες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από 19/12/2018
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Π/Υ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός:
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του
Περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά:
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του
συστήματος κλιματισμού.
✓ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
✓ Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας
(BEMS).
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου
φωτισμού στους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης
✓ Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών
✓ Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες
ενεργειακής σήμανσης Α.
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1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
Ενδεικτικά:
✓ Προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών,
περονοφόρων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ)

έως 100%

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
Ενδεικτικά:
✓
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Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού
σχετικού με τις δραστηριότητες της επιχείρησης
✓ Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης
σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων –
εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
✓ Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική
διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο
INTRANET (VPN). ∆εν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της
παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS,
WMS,PMS)
✓ Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή
προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α)
✓ Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ
έλάχιστον χαρακτηριστικά:
•
να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
•
να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών:
Ενδεικτικά:
✓ Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)
✓ Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)
✓ Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
Ενδεικτικά:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα,
brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

έως 100%

έως 25%
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από 19/12/2018
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
✓
✓
✓

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Π/Υ

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Ψηφιακή Προβολή:
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- Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε
κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των
προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter
campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

έως 15.000€

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες:
5

6

7

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού
5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (έως 4.000,00€)
Μεταφορικά Μέσα
✓ Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης
για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
✓ Μετατροπή
κινητήρα
επαγγελματικού
ή
μικτής
χρήσης
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου
(LPG).

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

έως 16.000€

έως 50%

20% και μέχρι
30.000 €
15.000€ ανά
ΕΜΕ και μέχρι
δυο (2) ΕΜΕ.
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Προϋπολογισμός - Ποσοστό ενίσχυσης - Λοιπές πληροφορίες
•
•
•
•

Μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων: από 20.000€ έως 200.000€
Ποσοστό επιδότησης: κυμαίνεται από 50% έως 65% (υπό προϋποθέσεις)
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου: 30 μήνες
Έναρξη υποβολής προτάσεων: 20/2/2019

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31/01/2021
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
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