
«Εργαλειοθήκη 
επιχειρηματικότητας  

Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» 

Κατάθεση φακέλων από 27/02/2019 έως 20/05/2019 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών 
ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο 
επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν 
αθροιστικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις 
1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων
2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές

χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
3. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ,

καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών
χρήσεων

4. να πληρούν κατά το έτος 2018 κατ’ ελάχιστον τα
εξής:
• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον

κλάδο του λιανικού εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-

κοινωνικής μέριμνας.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 
Έργα με προϋπολογισμό από 10.000 έως 150.000 € 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% του 
κατατεθειμένου επενδυτικού σχεδίου 
Οι   επιλέξιμες  παρεμβάσεις/δαπάνες  συνδέονται  με 
τους    πέντε  στρατηγικούς  τομείς προτεραιότητας 
του ΕΠΑνΕΚ όπως 

• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΤΠΕ
• Υγεία
• Εφοδιαστική Αλυσίδα.
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Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης 
ενέργειας και ύδατος 
 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Δαπάνες προβολής - προώθησης 

Λογισμικά και υπηρεσίες Λογισμικού 

Μεταφορικά μέσα 

Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου 
 
Μελέτες / έρευνες αγοράς 
 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με 
χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 
ΚΑΝ 
ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΥΑΕΚΕΔ. 

 
 
 
 
 

 
 
μέχρι 3,000 € 

ανά 
πιστοποιητικό 
 
μέχρι 15.000 
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μέχρι 20.000 
€ 

 
μέχρι 15.000 

€ 

μέχρι 2.500 
€ 

 
 
5.000 € και μέχρι 

2.500 €/μελέτη 

40% 
και μέχρι 
24.000 € 
(12.000 € 
ανάΕΜΕ 

υφιστάμενη 
ή/και νέα) και 

μ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24)

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
• Επισημαίνεται  ότι,  δαπάνες  τουλάχιστον ίσες  με  το 30% του  εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου

προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος
επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την  ημερομηνία  έκδοσης  της  Απόφασης  Ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Ηφαίστου 3 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι 15124, Τηλ.: 210 80 56 696, Fax.: 210 80 21 895, www.boxmind.gr, info@boxmind.gr 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Α/ Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

1. 

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και 
Περιβάλλων Χώρος 
για εξοικονόμηση ενέργειας, για 
αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και 
για διευκόλυνση ΑμΕΑ 

Έως 100% του επενδυτικού
σχεδίου 

2. 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
για εξοικονόμηση ενέργειας, για 
αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, 
ΤΠΕ και Λογισμικά και για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 

Έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου 

3. 

Πιστοποίηση 
α) υπηρεσιών ή / και  
β) συστημάτων διαχείρισης  
σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 
και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

έως 14.000 € 
7.000€ ανά πιστοποιητικό 
και  μέχρι δυο (2) 
πιστοποιητικά 

4. 

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών 
Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση  τεχνικών  
μελετών συνδυασμένη  με  δαπάνες  των  
κατηγοριών 1 ή /και 2. 
Κατάρτισης προσωπικού  σε  θέματα  
Πρώτων  Βοηθειών  -  Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης 
Παρακολούθησης Επενδυτικού 
Σχεδίου  

έως 8.000 € 

 
80 € ανά εργαζόμενο  
και μέχρι  5 εργαζόμενους 
 
έως 4.000 € 

5. Ψηφιακή Προβολή έως 8.000 € 

6. 

Μεταφορικά μέσα
• Μεταφορικά  μέσα  για  επιχειρήσεις 

 λιανεμπορίου - εστίασης  (ΚΑΔ 45,47,56) 
• Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις 

εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας (χωρίς 
παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 
• Μετατροπή κινητήρα σε κινητήρα
διπλού καυσίμου πετρελαίου /βενζίνης 
φυσικού αερίου (CNG) 

έως 25.000 € 
και έως 30% του π/υ 

έως 100% 

έως 12.000€ 

7. Μισθολογικό Κόστος
Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

μέχρι 30.000 €  
και έως 40% του π/υ 
15.000 € ανά ΕΜΕ μέχρι δυοΕΜΕ. 

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

από 10.000 - 150.000 € 

http://www.boxmind.gr/
mailto:info@boxmind.gr
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