e-Λιανικό

Δράση «e-Λιανικό»
Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Φεβρουάριος 2021
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
Ωφελούμενοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που
διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, και διακρίνονται σε:
➢
➢

Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία
προκήρυξης της Δράσης (12/02/2021)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται
στο Παράρτημα Χ):
✓ 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 επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε
υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
οι υφιστάμενες 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. Για τις
νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ
να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
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
να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.
4488/2017 (Α΄137)
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΒΟΛΗΣ
Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο
➢
➢
➢

franchising
Shop in shop,
δίκτυο πρακτόρευσης κλπ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
➢
➢
➢

Συνολική Επιχορήγηση ανά ΑΦΜ έως 5000€ (100%)
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει e-shop η επιχορήγηση είναι έως 1500€ για την
αναβάθμισή του, χωρίς να είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός
Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών 18/3/2020 και μετά
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα), έως το 30% του
συνολικά επιχορηγούμενου π/υ:
➢

➢
➢

Αφορά 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.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την
λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers,
εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής
τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό, έως 100% του συνολικά επιχορηγούμενου π/υ:
➢

➢

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος eshop - 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). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η 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.
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗΣ
Έως και 6 μήνες από την απόφαση Ένταξης και υποβολή Αιτήματος Πληρωμής έως και 1
μήνα μετά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

Υποβολή στο ΠΣΚΕ με την υποχρέωση επισύναψης στο σύνολό τους τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του Παραρτήματος V. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
είναι η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00, έως Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική για τις
υφιστάμενες (σύμφωνα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών του 4 ου 3μήνου
2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019).
Για τις Νεοσύστατες θεωρείται ότι η μείωση είναι 100% (max).
Δεν προβλέπεται η αποστολή επιστολής ελλείψεων
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Κατηγορία
Περιφέρειας αυξημένο κατά 40% και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα
επενδυτικά σχέδια
Η αξιολόγηση θα αφορά την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων και της πλήρους
υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής (Παράρτημα V).
Οι εντάξεις θα γίνουν μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων
(συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά Κατηγορία
Περιφερειών.
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➢

Η ενημέρωση των δικαιούχων για την ένταξή τους θα γίνει με την αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει με την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης στο
ΠΣΚΕ και με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Παρ.
V. Η υποβολή πρέπει να έχει γίνει το αργότερο ένα μήνα από την λήξη του εξαμήνου
από την απόφαση ένταξης.

➢

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
➢

να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας
χρηματοδότησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
Δικαιολογητικά
που
υποβάλλονται ηλεκτρονικά
της Αίτησης Χρηματοδότησης

κατά

την

Υποβολή

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

2

3

Στοιχεία Μητρώου - Νομικού Προσώπου της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
(με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την
ημερομηνία της πρόσκλησης). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, δεν απαιτείται.
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας
gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από
την ημερομηνία της πρόσκλησης).
Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας
gsis.gr με τα αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης), σε
περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο

4

Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

5

Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με τις επιχορηγήσεις της
τελευταίας 3ετίας (2021, 2020, 2019)

6

Έντυπο Ε3 2020 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές,
εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.

7

Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά
σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

8

Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά
σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

9

Υ.Δ . Εξόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. Στην Υ.Δ. θα
πρέπει να αναφέρονται τα έξοδα αναλυτικά για τις περιόδους σύγκρισης ανά έτος
(2019 & 2020) (Δεν αφορά νέες επιχειρήσεις

10

Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen)
του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url)
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

5

