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‘Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εταιρειών Franchising’
του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:
ΜΕΤΑ από την Προκήρυξη του Προγράµµατος
Η δράση θα αφορά στην Αναβάθµιση Υφιστάµενων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε οποιαδήποτε νοµική
µορφή που είναι ενταγµένες σε δίκτυα Franchise.
Η αναβάθµιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά µε τη βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών
θα υποστηριχθεί µε τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση
της αποτελεσµατικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη µείωση του κόστους και την αναβάθµιση
των υποδοµών τους.

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι θα είναι οι επιχειρήσεις Franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους 9
τοµείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιλέξιµες ∆απάνες
Οι επιλέξιµες δαπάνες θα είναι:
Αναβάθµιση υποδοµών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
Μηχανήµατα και εξοπλισµό.
Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθµιση .
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισµικό,
υπηρεσίες λογισµικού και υποδοµές ΤΠΕ)
Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό) µε χρήση ρήτρας ευελιξίας.
Μεταφορικά µέσα.
∆εν θα είναι επιλέξιµες οι δαπάνες δικαιωµάτων χρήσης brand name.

Συνολικός Προϋπολογισµός της κάθε Επένδυσης
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός της κάθε Επένδυσης θα είναι από €30.000 µέχρι και €200.0000.

Χρηµατοδότηση– Επιδότηση
Η χρηµατοδότηση - επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των Επιλέξιµών ∆απανών
και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Προϋπολογισµός της ∆ράσης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€ (δηµόσια δαπάνη). Ο συνολικός
προϋπολογισµός των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. €.

∆ιάρκεια Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων - Έργων
Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων – έργων θα είναι 18 - 24 µήνες.
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