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Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-
Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

στο λιανικό εμπόριο

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας,

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
διαρκεί από 06/02/19 μέχρι 19/04/19

 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

Η επένδυση θα πρέπει να  ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις (24 μήνες) από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ)
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
στην ιστοσελίδα h�p://www.antagonis�ko�ta.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twi�er, LinkedΙn, youtube  

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

 

Με εκτίμηση,

 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
http://www.espa.gr/
https://www.facebook.com/espaepanek/
https://twitter.com/espaepanek
https://www.linkedin.com/groups/5063337
https://www.youtube.com/user/infoepan2
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi
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Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

 

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

T - 801 11 36 300

www.antagonistikotita.gr

infoepan@mou.gr
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