ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

‘Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:
Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση’
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 αφορά στην αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του
τοµέα του λιανεµπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από
τις τέσσερις (4) κατηγορίες παρεµβάσεων:
1. Παρεµβάσεις για Εξοικονόµηση Ενέργειας
2. Παρεµβάσεις για ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
παρεχόµενη υπηρεσία
3. Παρεµβάσεις για την ενίσχυση της Υγιεινής και Ασφάλειας των Χώρων
4. Παρεµβάσεις για ενίσχυση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
5. Πιστοποίηση Επιχειρήσεων µε σύγχρονα εξειδικευµένα πρότυπα µε σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452:2014 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
Εµπορικών Καταστηµάτων.

Επιλέξιµες ∆ράσεις – ∆απάνες
Οι επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος θα είναι οι εξής:
Α) στο πλαίσιο Εξοικονόµησης Ενέργειας θα περιλαµβάνουν:
εργασίες διαµόρφωσης των ενδεδειγµένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της
διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
ανανέωση εξοπλισµού µε νέο, βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης
Β) στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα περιλαµβάνουν:
ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (websites)
ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-shops)
ανάπτυξη επιχειρηµατικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals)
ανάπτυξη επιχειρηµατικών εφαρµογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps)
ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)
Ψηφιακός εξοπλισµός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψίακ.α)
αξιοποίηση υποδοµών cloud για την διαχείριση εφαρµογών και δεδοµένων
αξιοποίηση υποδοµών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών
ηλεκτρονικού εµπορίου µε χαµηλό κόστος
συµµετοχή σε υφιστάµενες πλατφόρµες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
ολοκλήρωση των νέων συστηµάτων µε τυχόν υφιστάµενες εφαρµογές της επιχείρησης (λογιστικό
σύστηµα, σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).
Γ) στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαµβάνουν:
ανανέωση του εξοπλισµού εκείνου που συνδέεται µε την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της
παροχής της υπηρεσίας
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∆) στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαµβάνουν:
∆ιαµόρφωση ∆ικτύου ∆ιανοµής: αριθµός, θέση και δίκτυο αποστολών των προµηθευτών, των
εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανοµής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των
πελατών.
Στρατηγική ∆ιανοµής: δίνει απάντηση σε ερωτήµατα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών
(κεντρικός, επιµερισµένος ή αποκεντρωµένος), 2) τα συστήµατα διανοµής, π.χ., άµεση αποστολή,
crossdocking, άµεση παράδοση στο κατάστηµα (DSD), 3) τα µέσα µεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL,
σιδηρόδροµος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες µεταφορές, αεροµεταφορές, 4) τη στρατηγική
αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασµός) και 5) τον έλεγχο των µεταφορών (π.χ.
ιδιωτικός µεταφορέας ή 3PL).
Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού ώστε να µοιραστούν
πολύτιµες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την
απογραφή, τις µεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ.
∆ιαχείριση Αποθεµάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των
πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
Ροή µετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωµής και των µεθοδολογιών για την
ανταλλαγή κεφαλαίων µεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασµού.
Ε) Πιστοποίηση Επιχειρήσεων µε σύγχρονα εξειδικευµένα πρότυπα µε σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452:2014 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
Εµπορικών Καταστηµάτων.

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι
∆υνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό
Εµπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία).
Επιπρόσθετα:
i. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις (12-µηνης διάρκειας) ∆ιαχειριστικές Χρήσεις
ii. ∆ιαθέτουν ως Κύρια ή ∆ευτερεύουσα ∆ραστηριότητα επιλέξιµο ΚΑ∆ της Επένδυσης καθ’ όλη
την διάρκεια των τριών (3) αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
iii. Έχουν κατ’ ελάχιστον τις κατωτέρω ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας το έτος που προηγείται της
Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης ως εξής:
• Για τον Κλάδο Λιανικού Εµπορίου (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στις Κατηγορίες 45 & 47: 2 ΕΜΕ
• Για τον Κλάδο Εστίασης (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην Κατηγορία 56: 4 ΕΜΕ
• Για τον Κλάδο Εκπαίδευσης (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην Κατηγορία 85 & 88: 5 ΕΜΕ

Συνολικός Προϋπολογισµός της κάθε Επένδυσης
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός της κάθε Επένδυσης θα είναι από €10.000 µέχρι και €150.0000.

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

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

Προϋπολογισµός ∆ράσης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε €50.000.000 (∆ηµόσια ∆απάνη). Ο συνολικός
προϋπολογισµός των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων εκτιµάται ότι ανέρχεται σε €111,1 εκατ..
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