Αναμζνεται ζωσ τον Μάρτιο θ δράςθ ΕΣΠΑ για τισ ΜμΕ ςτον τομζα των υπθρεςιών
Μζχρι το Μάρτιο αναμζνεται να ξεκινιςει θ νζα δράςθ του ΕΣΠΑ για τθν αναβάκμιςθ
υφιςτάμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων του τομζα υπθρεςιϊν
(λιανικό εμπόριο, εςτίαςθ, ιδιωτικι εκπαίδευςθ).
Η δράςθ αφορά ςτθν αναβάκμιςθ υφιςτάμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων του τομζα του λιανεμπορίου και των υπθρεςιϊν (λιανικό εμπόριο, εςτίαςθ,
ιδιωτικι εκπαίδευςθ) γφρω από τισ τζςςερισ κατθγορίεσ παρεμβάςεων:
1. Παρεμβάςεισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ
2. Παρεμβάςεισ για ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν
παρεχόμενθ υπθρεςία
3. Παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ των χϊρων
4. Παρεμβάςεισ για ενίςχυςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. το πλαίςιο αυτό, επιλζξιμεσ
δράςεισ του Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κα περιλαμβάνουν:


εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των ενδεδειγμζνων χϊρων τθσ επιχείρθςθσ για τθν
βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και του περιβαλλοντικοφ
αποτυπϊματοσ



ανανζωςθ εξοπλιςμοφ με νζο, βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ



πιςτοποίθςθ επιχειριςεων με ςφγχρονα εξειδικευμζνα πρότυπα με ςκοπό τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, όπωσ το πρότυπο ΕΛΟΣ 1452- φςτθμα
διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ εμπορικϊν καταςτθμάτων.

Επιλζξιμεσ δράςεισ
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Επιλζξιμεσ δράςεισ του προγράμματοσ ςτον τομζα των ΤΠΕ κα περιλαμβάνουν:


Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο
διαδίκτυο (websites)



Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (e-shops)



Ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν πυλϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ
(mobileportals)



Ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ
(mobileapps)



Ανανζωςθ παιδαγωγικοφ υλικοφ (διαδραςτικοί πίνακεσ, projectors)



Ψθφιακόσ εξοπλιςμόσ για τθν υποβοικθςθ τθσ υπθρεςίασ (π.χ θλεκτρονικι
παραγγελιολθψία κ.α)



Αξιοποίθςθ υποδομϊν cloud για τθν διαχείριςθ εφαρμογϊν και δεδομζνων



Αξιοποίθςθ υποδομϊν applicationserviceproviders (ASPs) για τθν υιοκζτθςθ
πρακτικϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου με χαμθλό κόςτοσ



υμμετοχι ςε υφιςτάμενεσ πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν αγορϊν, ψθφιακϊν
εκκζςεων κ.λπ.



Ολοκλιρωςθ των νζων ςυςτθμάτων με τυχόν υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ τθσ
επιχείρθςθσ (λογιςτικό ςφςτθμα, ςφςτθμα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων
κ.λπ.).

Επιλζξιμεσ δράςεισ του Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ των
χώρων κα περιλαμβάνουν:


Ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ εκείνου που ςυνδζεται με τθν αςφάλεια του χϊρου και
τθν αςφάλεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ .
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Επιλζξιμεσ δράςεισ του Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ κα
περιλαμβάνουν:


Διαμόρφωςθ Δικτφου Διανομισ: αρικμόσ, κζςθ και δίκτυο αποςτολϊν των
προμθκευτϊν, των εγκαταςτάςεων παραγωγισ, των κζντρων διανομισ, των
αποκθκϊν, των αποβάκρων και των πελατϊν.



τρατθγικι Διανομισ: δίνει απάντθςθ ςε ερωτιματα που αφοροφν 1) τον ζλεγχο
λειτουργιϊν (κεντρικόσ, επιμεριςμζνοσ ι αποκεντρωμζνοσ), 2) τα ςυςτιματα
διανομισ, π.χ., άμεςθ αποςτολι, crossdocking, άμεςθ παράδοςθ ςτο κατάςτθμα
(DSD), 3) τα μζςα μεταφοράσ, π.χ. φορτθγό, LTL, ςιδθρόδρομοσ, TOFC ι COFC,
καλάςςιεσ μεταφορζσ, αερομεταφορζσ, 4) τθ ςτρατθγικι αναπλιρωςθσ (π.χ.
ςτρατθγικι pull, push ι ςυνδυαςμόσ) και 5) τον ζλεγχο των μεταφορϊν (π.χ.
ιδιωτικόσ μεταφορζασ ι 3PL).



Πλθροφορίεσ: Η ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ
ϊςτε να μοιραςτοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεικτϊν
τθσ ηιτθςθσ, τισ προβλζψεισ, τθν απογραφι, τισ μεταφορζσ, τισ πικανζσ
ςυνεργαςίεσ, κλπ.



Διαχείριςθ

Αποκεμάτων:

Ποςότθτα

και

τόποσ

των

αποκεμάτων,

ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊτων υλϊν, το ζργο κατά τθν διαδικαςία (WIP) και
τα τελικά προϊόντα.


Ροι μετρθτϊν (Cash-Flow): τακτοποίθςθ των όρων πλθρωμισ και των
μεκοδολογιϊν για τθν ανταλλαγι κεφαλαίων μεταξφ οντοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.

Δυνθτικοί δικαιοφχοι
Δυνθτικοί δικαιοφχοι είναι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτουσ κλάδουσ:
λιανικό εμπόριο, εςτίαςθ, ιδιωτικι εκπαίδευςθ (παιδικοί ςτακμοί, νθπιαγωγεία).
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Προχπολογιςμόσ δράςθσ
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε 50.000.000 ευρϊ (δθμόςια
δαπάνθ). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων εκτιμάται
ότι ανζρχεται ςε 111,1 εκατ. ευρϊ.
Η χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων καλφπτει το 40% των επιλζξιμων δαπανϊν και
προςαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντασ ςτο 50% ςτθν περίπτωςθ πρόςλθψθσ νζου
προςωπικοφ.
Σζλοσ, θ διάρκεια επενδυτικϊν ςχεδίων κα είναι 18 μινεσ / 24 μινεσ.

Η 10ετισ εμπειρία των ςτελεχών μασ αποτελεί εγγφθςθ ορκισ ενθμζρωςθσ και
ελζγχου των δυνατοτιτων ζνταξθσ ςτο αναμενόμενο πρόγραμμα.

Επικοινωνιςτε μαηί μασ για δωρεάν ενθμζρωςθ.
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