DIGI-RETAIL:

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση
Ψηφιακών Επενδύσεων

Η νέα Δράση Digi-Retail αφορά την ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων
Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου για τη
μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους,
αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.
Υποβολές Προτάσεων από 14/1/2011 έως 15/2/2011.
Ύψος Προϋπολογισμού & Ποσοστό Επιδότησης:
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 5.000 έως 500.000€ με εξαίρεση τις επιχειρήσεις με 0
εργαζομένους (0 ΕΜΕ) που ενισχύονται έργα μέγιστου ύψους 20.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι από 40% έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Μία επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει 1 επένδυση ανά ΕΠ/ΠΕΠ εφόσον κατά την υποβολή της
πρότασης διατηρεί έδρα ή υποκατάστημα σε μια από τις Περιφέρειες του ΕΠ/ΠΕΠ.
Όροι & προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες στο Πρόγραμμα είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού
δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και
για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
●

Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.

●

Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης ανήκει στο λιανικό εμπόριο.(ΚΑΔ 47 και οι
υποκατηγορίες αυτού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99)

●

H επιχείρηση κατά το τρέχον έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχει λάβει
επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα
De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.

●

H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες
λειτουργίας

Τι χρηματοδοτείται:
Στα πλαίσια της Δράσης Digi-Retail επιδοτούνται οι ενέργειες:
i. E(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών έως 70% του Προϋπολογισμού
ii. Ε(2): Εξωστρέφεια προώθηση διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών έως 70% του Προϋπολογισμού
Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν και οι δύο ενέργειες με ποσοστό από 30% έως 70% η κάθε μία.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Προϋπολογισμός
Επενδυτικού
Σχεδίου*

Από 5.000€ έως
20.000€

Από 10.000€
έως 100.000€

Από 10.000€
έως 150.000€

Από 10.000€
έως 250.000€

Από 10.000€
έως 500.000€

Ποσοστό
Επιχορήγησης

60%

60%

60%

50%

40%

Η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε επιχείρηση είναι μέχρι 60% του Επενδυτικού Σχεδίου και
μέχρι του ποσού των € 200.000,00.
* Σημειώνεται πως σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικής Πρότασης δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών
χρήσεων.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως
την 15/2/2011, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια,
όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Η MASTER A.E. έχοντας εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιας φύσεως έργων, έχει την ικανότητα να
σας ενημερώσει και να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση
ενεργειών, για την προετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:
τηλ.

210 2712588, 213 0048405

κιν.

6974 300675

e-mail: bm@master.com.gr
master25@master.com.gr
web:

www.master.com.gr

