Προϋπολογισµός Δράσης

Χρηµατοδότηση

30 εκατ.€

από

0€-2.000€
1.500
ανάλογα µε τον κύκλο
εργασιών του 2020

Αυτοαπασχολούµενους
Λογιστές – Φοροτεχνικούς
καθώς και Νοµικά Πρόσωπα
παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Επιδοτούµενες Δαπάνες
Ψηφιακός Εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
(Desktop/Laptop)

Περιφερειακά

Πολυµηχανήµατα

servers

Λογισµικά
απαραίτητα για τον ψηφιακό
εκσυγχρονισµό της επιχείρησης
∗Το κόστος κάθε διακριτού εξοπλισµού
δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.500 €

Απλή διαδικασία υποβολής

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες
από την 01.01.2021
Διάρκεια Υλοποίησης: 6 µήνες

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:
Δραγατσανίου 8, Αθήνα
Δευτέρα - 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.

Άµεση αξιολόγηση µε σειρά προτεραιότητας

Περίοδος ηλεκτρονικών υποβολών
Έναρξη: Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00
Λήξη: Δευτέρα 13 Μαΐου 2022, ώρα 15:00

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούµενων
Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νοµικών
Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών ώστε να προσαρµόσουν τη λειτουργία τους
µε την αναβάθµιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής
υποδοµής και να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα
τις υπηρεσίες τους στις νέες συνθήκες που η πανδηµία

• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής του Καν.
1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI της Πρόσκλησης
• να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του
ν. 4308/2014.

Επιδοτούµενες Δαπάνες
Προϋπολογισµός της Δράσης
30 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας
Η Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιδότηση
Σε κάθε ωφελούµενο θα αποδίδεται άπαξ µέγιστη
συνολική επιχορήγηση για την αναβάθµιση της ψηφιακής
υποδοµής ως εξής:
Για το διάστηµα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 µε
έσοδα:
• από 0 έως και 20.000€ η επιχορήγηση είναι 2.000€
• από 20.000€ και πάνω η επιχορήγηση είναι 1.500€

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό των δυνητικών
δικαιούχων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες
δαπάνες, ενδεικτικά:
Εξοπλισµός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας όπως
• Η/Υ, laptops
• routers
• περιφερειακά
• scanners/πολυµηχανήµατα
Λογισµικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό
του γραφείου/της επιχείρησης.
Μέγιστο κόστος κάθε διακριτού στοιχείου: 1.500 €
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την 01.01.2021

Ποιους αφορά η Δράση
Επιχειρήσεις λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών
(φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που έχουν κάνει έναρξη
και έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που
τηρούνται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας έως
28/02/2022.

Βασικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που θα συµµετάσχουν
πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• έχουν κάνει έναρξη έως 28/02/22 και έχουν γραφτεί
στο ανάλογο µητρώο µέχρι 28/02/2022
• να έχουν ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από
τους επιλέξιµους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• να είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση
• να µην εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης
προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής
ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας
που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη
Δράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€
µέσα σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα
δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την
ηµεροµηνία ένταξης της αίτησης

Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηµατοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην
πλατφόρµα του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει ναυπερβαίνει τα
δέκα (10) MB, µε µέγιστο συνολικό µέγεθος τα πενήντα (50) ΜΒ.
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν µε σειρά
προτεραιότητας.
Οι ωφελούµενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηµατοδότησης σε περίπτωση απόρριψης εφόσον δεν έχουν
προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Δευτέρα 13 Μαΐου 2022, ώρα 15:00

