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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σο Δπαγγελμαηικψ Δπιμεληηήπιο Πειπαιά (Δ.Δ.Π.) πληποθοπεί ηα μέλη ηος και κάθε
ενδιαθεπψμενο, ψηι βπίζκονηαι ζε εξέλιξη ηα παπακάηυ ππογπάμμαηα / δπάζειρ ενίζσςζηρ ηηρ
επισειπημαηικψηηηαρ:
Α. Εργαλειοθήκη Επιτειρημαηικόηηηας: Εμπόριο - Εζηίαζη - Εκπαίδεσζη
ηηοσεωει ζηην ενίζσςζη μικπϊν και πολω μικπϊν επισειπήζευν πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ζηο
λιανικψ εμπψπιο, ζηην παποσή ςπηπεζιϊν εζηίαζηρ και ζηην παποσή ςπηπεζιϊν ιδιυηικήρ
εκπαίδεςζηρ - κοινυνικήρ μέπιμναρ, πποκειμένος να αναβαθμίζοςν ηην λειηοςπγία ηοςρ.
Δνιζσωονηαι καηά 50% επενδςηικά ζσέδια απψ 10.000 έυρ 150.000 εςπϊ, μικπϊν και πολω
μικπϊν επισειπήζευν, οι οποίερ θα ππέπει αθποιζηικά να έσοςν κλείζει ηοςλάσιζηον 3
διασειπιζηικέρ σπήζειρ 12μηνηρ διάπκειαρ, να διαθέηοςν έναν ηοςλάσιζηον επιλέξιμο Κ.Α.Γ., να
έσοςν ηο έηορ πος πποηγείηαι ηηρ ςποβολήρ ηηρ ππψηαζηρ σπημαηοδψηηζηρ ηοςλάσιζηον, 1
εηήζια μονάδα επγαζίαρ (Δ.Μ.Δ.) για ηο λιανικψ εμπψπιο, 2 Δ.Μ.Δ. για ηην εζηίαζη και 5
Δ.Μ.Δ. για ηην εκπαίδεςζη - κοινυνική μέπιμνα.
Δπιδοηοωνηαι δαπάνερ για παπεμβάζειρ ζε κηήπια, εγκαηαζηάζειρ και πεπιβάλλονηα σϊπο,
ππομήθεια μησανημάηυν και εξοπλιζμοω, μεηαθοπικά μέζα, ςπηπεζίερ τηθιακήρ πποβολήρ,
πιζηοποίηζηρ, μελεηϊν – καηάπηιζηρ – παπακολοωθηζηρ ηος επενδςηικοω ζσεδίος, καθϊρ και
δαπάνερ μιζθολογικοω κψζηοςρ νέος πποζυπικοω.
Οι αιηήζειρ σπημαηοδψηηζηρ και ηα απαιηοωμενα δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά
απψ 06/02/2019 έυρ 19/04/2019, ζηο Πληποθοπιακψ ωζηημα Κπαηικϊν Δνιζσωζευν (Π..Κ.Δ.)
www.ependyseis.gr/mis.
B. Εργαλειοθήκη Ανηαγωνιζηικόηηηας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ηοσεωει ζηην ενίζσςζη μικπϊν και πολω μικπϊν επισειπήζευν, πποκειμένος να αναβαθμίζοςν
και να βεληιϊζοςν ηην ανηαγυνιζηική ηοςρ θέζη ζηην εζυηεπική και εξυηεπική αγοπά,
επενδωονηαρ ζηον εκζςγσπονιζμψ ηος παπαγυγικοω εξοπλιζμοω ηοςρ και ζηην πιζηοποίηζη ηυν
πποφψνηυν ηοςρ.
Δνιζσωονηαι καηά 50 – 65 % επενδςηικά ζσέδια απψ 20.000 έυρ 200.000 εςπϊ, επισειπήζευν
πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ζηην αγποδιαηποθή / βιομησανία ηποθίμυν, ζηην ενέπγεια, ζηην
εθοδιαζηική αλςζίδα, ζηιρ πολιηιζηικέρ και δημιοςπγικέρ βιομησανίερ (Π.Γ.Β.), ζηο πεπιβάλλον,
ζηιρ ηεσνολογίερ πληποθοπικήρ και επικοινυνίαρ (Σ.Π.Δ.), ζηην ςγεία, και ζηα ςλικά –
καηαζκεςέρ, οι οποίερ θα ππέπει αθποιζηικά να έσοςν κλείζει ηοςλάσιζηον 3 διασειπιζηικέρ
σπήζειρ 12μηνηρ διάπκειαρ, να διαθέηοςν ηοςρ επιλέξιμοςρ Κ.Α.Γ. ηηρ επένδςζηρ και να έσοςν 2
ηοςλάσιζηον Δ.Μ.Δ. εξαπηημένηρ επγαζίαρ πλήποςρ ή μεπικήρ απαζσψληζηρ ηο έηορ πος
πποηγείηαι ηηρ ςποβολήρ ηος επενδςηικοω ζσεδίος.
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Δπιδοηοωνηαι δαπάνερ για μησανήμαηα - εξοπλιζμψ, πιζηοποίηζη πποφψνηυν - ςπηπεζιϊν διαδικαζιϊν, ζςζκεςαζία - εηικέηα - branding, τηθιακή πποβολή, ζςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ ηεσνικέρ μελέηερ, μεηαθοπικά μέζα, μιζθολογικψ κψζηορ νέος πποζυπικοω.
Οι αιηήζειρ σπημαηοδψηηζηρ και ηα απαιηοωμενα δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά
απψ 06/02/2019 έυρ εξανηλήζευρ ηος διαθέζιμος για ηο ππψγπαμμα πποχπολογιζμοω (ηο
απγψηεπο 18 μήνερ απψ ηην απσική δημοζίεςζη ηηρ ζσεηικήρ ππψζκληζηρ), ζηο Πληποθοπιακψ
ωζηημα Κπαηικϊν Δνιζσωζευν (Π..Κ.Δ.) www.ependyseis.gr/mis.
Πεπιζζψηεπερ πληποθοπίερ και για ηα 2 παπαπάνυ ππογπάμμαηα / δπάζειρ μποποων να
λαμβάνοςν οι ενδιαθεπψμενοι, ζηην ιζηοζελίδα ηος Δπιμεληηηπίος www.eep.gov.gr, καθϊρ και
ζηιρ ιζηοζελίδερ www.elanet.gr, espa.gr και www.antagonistikotita.gr.
Πειπαιάρ 14/01/2019
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