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Ρόδος, Τρίτη 05.06.2018  

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥΣ 

 
1. «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 

 

 Σκοπός της Δράσης 
Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση 

της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε 
περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.  

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 50.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
Δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα: 

 Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συν-δικαιούχος),  
ή υπό προϋποθέσεις, 

 Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συν-δικαιούχος) 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 29/06/2018 εως 24/09/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

antagonistikotita.gr 

 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180605_098_open_mall_prosklhsh_oe.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/open_mall_enhmerwtiko_entypo.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=132&cs=
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

1. «Ψηφιακό Άλμα» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 50.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού. 
 Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Mobile 

responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας – αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών. 
 Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμιση, 
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή 
παραμετροποίηση λογισμικού, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

 
 Περίοδος υποβολής  

Από 11/06/2018 έως 17/09/2018. 
 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

antagonistikotita.gr 

 

2. «Ψηφιακό Βήμα» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 50.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_prokyrh3h_alma.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_alma_synopsh.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
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 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού. 
 Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile 

responsive, λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών. 
 Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, 
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή 
παραμετροποίηση λογισμικού. 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 11/06/2018 έως 17/09/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

antagonistikotita.gr 

 

3. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από 

επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & 
πιστοποίησης. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 150.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου 
 Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και 

Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου. 
 Μεταφορικά μέσα. 
 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. 
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

 
 Περίοδος υποβολής  

Από 27/06/2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο 
μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_prokhry3h_vhma.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_vhma_synopsh_oe.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
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 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

antagonistikotita.gr 

 

 

 

 
Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_Prosklhsh_Poiotikos_Eksygxron.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Sunopsh_Poiotikos.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs=

