DIGI - RETAIL
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου µε στόχο τη βελτίωση
της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη µείωση του κόστους λειτουργίας τους, την ψηφιακή ενίσχυση της
εξωστρέφειας και την πρόσβασή τους σε νέα καταναλωτικά κοινά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν υφιστάµενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική τους µορφή,
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του λιανεµπορίου. Οι υπαγόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
•
Να είναι εγκαταστηµένες στην ελληνική επικράτεια
•
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας
•
Να διαθέτουν µία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάµηνη κλεισµένη διαχειριστική χρήση
•
Να λειτουργούν νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες
•
Οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει από προγράµµατα που εµπίπτουν στον κανόνα De Minimis το τρέχον
και τα δύο (2) προηγούµενα έτη µαζί µε την αιτούµενη επιχορήγηση να µην υπερβαίνουν τις 200000€
•
Να µην ανήκουν σε εξαιρούµενους κλάδους που εξαιρούνται ή σε περιοχές / κλάδους που
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (υπάρχει αναλυτικός κατάλογος κλάδων και περιοχών)

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 14 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 12 µήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύµβασης χρηµατοδότησης

•

Προϋπολογισµοί έργων και ποσοστό επιχορήγησης:
- Για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, ανεξαρτήτου µεγέθους από 5.000€ µέχρι 20.000€
µε ποσοστό επιχορήγησης 60%
- Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό:
Για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις από 10.000€ µέχρι 80.000€, µε ποσοστό επιχορήγησης 60%
Για τις Μικρές Επιχειρήσεις από 10.000€ µέχρι 150.000€, µε ποσοστό επιχορήγησης 60%
Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις από 10.000€ µέχρι 300.000€, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%
Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις από 10.000€ µέχρι 500.000€, µε ποσοστό επιχορήγησης 40%
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% του µέσου όρου του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή κατά περίπτωση διετίας

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

•

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών που είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία της επίσηµης
προκήρυξης της ∆ράσης (17.11.2010):
•
Αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
•
Εξωστρέφεια, προώθηση, διεύρυνση κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών
Κάθε δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει και τις δύο ενέργειες µε την καταλληλότερη επιθυµητή
σύνθεση, φροντίζοντας ωστόσο καµία από τις δύο να µην υπερβαίνει το 70% του συνολικού προϋπολογισµού
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