Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Προϋπολογισµός ∆ράσης

Χρηµατοδότηση

8 εκατ.
εκατ.€
€
5.000€

Αφορά

για δηµιουργία
e-shop

Υφιστάµενες
και νεοσύστατες
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται
στο λιανικό εµπόριο

100%
Ποσοστό
Ενίσχυσης

1.500€

για αναβάθµιση
υφιστάµενου e-shop

Αναδροµική επιλεξιµότητα
δαπανών από 18.03.2020

Επιδοτούµενες ∆απάνες
Υπηρεσίες σχεδιασµού,
ανάπτυξης και διαχείρισης
ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop
Περιβάλλον
Κινητών Συσκευών

Mobile Responsive ή
Dedicated Mobile Version

Απόκτηση εξοπλισµού
(µόνο για νέα e-shops)
Servers και περιφερειακά
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Σε δύο γλώσσες
Ασφαλείς Πληρωµές
Πρόσβαση ΑµεΑ

6M

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων
επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ:
∆ραγατσανίου 8, Αθήνα
∆ευτέρα - Παρασκευή,
10.00 π.µ. - 2.00 µ.µ.
email: infoepan@mou.gr

8011136300
από σταθερό µε αστική χρέωση

από τις 9.00 π.µ. έως τις 4.30 µ.µ.

Άλλος εξοπλισµός
(bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)

Eπιλέξιµες ∆απάνες
Infrastructure as a Service (IAAS)
και Software as a Service (SaaS)

Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 09/07/2021 και ώρα 13:00
Λήξη: 29/09/2021 και ώρα 15:00

Β' ΚΥΚΛΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΊΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ/ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση ΜμΕ επιχειρήσεων λιανικού
εμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά
τη πανδημία COVID-19, να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης
8 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιδότηση
• Έως 5.000 € για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος.
• Έως 1.500 € για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18.03.2020.
Ποσοστό επιδότησης 100% της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιούς αφορά η Δράση
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν
φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Εξοπλισμός Πληροφορικής* (έως 30% του προϋπολογισμού)
•
Εξυπηρετητές/διακομιστές (servers) για την λειτουργία
ηλεκτρονικού καταστήματος και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του
Infrastructure as a Service (IAAS).
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
•
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (π.χ. εξοπλισμός δικτύου,
Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
* Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης αφορά μόνο στη δημιουργία
νέου ηλεκτρονικού καταστήματος

Λογισμικό
• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, με τα εξής χαρακτηριστικά:
P Λειτουργία σε 2 γλώσσες
P Mobile responsive ή dedicated mobile version
P Λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι) και αποθήκης
(ποσότητα ειδών)
P Σύστημα ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών
(redirect σε τραπεζικό περιβάλλον)
P Πρόσβαση ΑΜΕΑ.
• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
• Αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service
(SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του
e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software
as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18.03.2020 και μετά.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
• Για τις υφιστάμενες, να έχουν συσταθεί έως 30.09.19.
• Για τις νεοσύστατες, να έχουν συσταθεί από 01.01.19 έως και
την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
• Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της έδρας ή/και των υποκαταστημάτων για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από
την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
• Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον
20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους
2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
• Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στον πρώτο κύκλο της
Δράσης «e-Λιανικό»

Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλεται δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα δέκα (10) MB.

Περίοδος Ηλεκτρονικών Υποβολών
Έναρξη:
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, ώρα 13:00
Λήξη:
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00

