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e-λιανικό

«Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για
την ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος»
Προϋπολογισµός:

80.000.000 €

Ποσοστό Επιδότησης:

100%

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός:

έως 5.000€ για ανάπτυξη νέου e-shop και εξοπλισµού
πληροφορικής
Έως 1.500 € για αναβάθµιση υφιστάµενου e-shop

Ηµεροµηνία Υποβολής:

22/02/2021 έως 24/03/2021

Διάρκεια Υλοποίησης:
Ηµ/νία Επιλεξιµότητας Δαπανών:

6 µήνες από την απόφαση ένταξης.
Από 18 Μαρτίου 2020

Υποχρεωτικά Κριτήρια:
• να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο
Πρόγραµµα είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστηµα, είτε ως δραστηριότητα µε
τα µεγαλύτερα έσοδα.
• να διατηρούν Φυσικό Κατάστηµα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή
εµπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
• να έχει ανασταλεί η λειτουργία της έδρας ή/και των υποκαταστηµάτων για τουλάχιστον µία ηµέρα στο
διάστηµα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
• 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.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ µέσα σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά
έτη)
• να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)

(επιβολή προστίµων για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας)
• να µην εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
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Στόχοι του προγράµµατος
•

H στήριξη της λειτουργίας των ΜµΕ επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδηµίας κορωνοϊού
(COVID-19),

•

H ενίσχυση του βαθµού ενσωµάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού
µετασχηµατισµού τους και

•

H αποφυγή του συνωστισµού στους εσωτερικούς τους χώρους,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΝΕΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Ανατολική Μακεδονία &
Κεντρική
Μακεδονία,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

Θράκη,
Ήπειρος,

30.673.865,89

786.509,38

31.460.375,27

15.127.510,40

387.884,88

15.515.395,28

24.416.869,53

626.073,58

25.042.943,11

Στερεά Ελλάδα

3.454.063,81

88.565,74

3.542.629,55

Νότιο Αιγαίο

4.327.690,37

110.966,42

4.438.656,79

78.000.000,00

2.000.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Αττική

ΣΥΝΟΛΟ

80.000.000,00
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Ποιούς Αφορά
Δικαιούχοι στο πρόγραµµα είναι οι µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εµπορίου
που διατηρούν φυσικό κατάστηµα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νοµική τους
µορφή, που λειτουργούν νοµίµως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρµόδια ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
Υφιστάµενες, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑΔ από 1/10/2019 µέχρι την
ηµεροµηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύπος Επιχείρησης

Απασχολούµενοι
(ΕΜΕ)

Κύκλος Εργασιών (
€)

Ισολογισµός Σύνολο (
€)

Μεσαία

50 - 249

≤ 50 εκατ.

ή ≤ 43 εκατ.

Μικρή

10 - 49

≤ 10 εκατ.

ή ≤ 10 εκατ.

Πολύ Μικρή

0-9

≤ 2 εκατ.

ή ≤ 2 εκατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κάθε επιχείρηση µπορεί να λάβει έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισµού
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισµικό/υπηρεσίες) µε σκοπό την ανάπτυξη και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος.
Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστηµα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό
δύναται να αναβαθµιστεί µε δικαιούµενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.
Οι επιλέξιµες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισµός
Πληροφορικής και Λογισµικό, και έχουν ως ακολούθως:
Εξοπλισµός Πληροφορικής (µόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήµατα)
1. Εξυπηρετητές /διακοµιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρµογών - λογισµικού απαιτούµενου για την
δηµιουργία/αναβάθµιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε τα συνοδευτικά στοιχεία του
(πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα. Επιτρέπεται και η απόκτηση µε
τη µορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης µε την µορφή Infrastructure
as a Service (IAAS), επιλέξιµο είναι το κόστος για ένα έτος.
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
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3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε την δηµιουργία/αναβάθµιση και την λειτουργία
ηλεκτρονικού καταστήµατος (π.χ. εξοπλισµός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
Λογισµικό
1. Υπηρεσίες σχεδιασµού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop - θα λειτουργεί
σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile
version και θα ενσωµατώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και
ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωµών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Στην περίπτωση αναβάθµισης υφιστάµενου ηλεκτρονικού καταστήµατος δεν είναι επιλέξιµες οι
δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η Αίτηση Χρηµατοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων,
έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται µετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Πρακτικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή επαγγελµατία έµπειρου συνεργάτη –
συµβούλου που θα του ανατεθεί η υπηρεσία της υποβολής, καθώς ο φορέας θα εξετάσει την
πληρότητα του φακέλου και ΔΕΝ θα ζητηθούν ελλείψεις ή διευκρινήσεις. Στην περίπτωση
ανακρίβειας ή ελλείψεων η πρόταση θα απορριφθεί .

