ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 29/06/2018
με καταληκτική ημερομηνία στις 24/09/2018.
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
50.000.000 €
ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς
πόρους.
ΠΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑ

Υποδομή
επιχειρήσεων για
ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανο
μένων των
βιομηχανικών
πάρκων και
εγκαταστάσεων)

ΔΡΑΣΗ

3c-1.4F:Αναβάθμιση
υποδομών για
την εγκατάσταση
και λειτουργία
σύγχρονων
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8.600.000,00

23.400.000,00

Μετάβαση

10.800.000,00

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.600.000,00

Μετάβαση

3.600.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

50.000.000,00

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός
Σύλλογος / Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και
τον Εμπορικό Σύλλογο (Συνδικαιούχος).

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

B. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται / καταγράφεται:
i. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή /και
ii. μη αποδοχή από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της
συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου ή /και
iii. απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με
σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του
Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι
την 29η Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του ανωτέρω
εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης,
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τότε πραγματοποιείται :
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το
οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης. (Συνδικαιούχος).
Από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ενδεικτικά):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
•

•

Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
• υποχρεωτική
• υλοποίηση από Δήμο
• μέχρι το 85% (μέγιστο) του
επιλέξιμου Π/Υ
του Δήμου (Δικαιούχος)

•

•
•
•
•

•
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση
συστημάτων έξυπνης πόλης
• υποχρεωτική τουλάχιστον η
μία από τις Κατηγορίες
ενεργειών 2 & 3
• υλοποίηση από Δήμο
• αθροιστικά για τις Κατηγορίες
Ενεργειών 2 & 3: μέχρι το
30% (μέγιστο) του επιλέξιμου
Π/Υ του Δήμου (Δικαιούχος)
Προμήθειες και εγκατάσταση
συστημάτων έξυπνης
βιώσιμης κινητικότητας
• υποχρεωτική τουλάχιστον η
μία από τις Κατηγορίες
ενεργειών 2 & 3
• υλοποίηση από Δήμο
• αθροιστικά για τις Κατηγορίες
ενεργειών 2 & 3: μέχρι το
30% (μέγιστο) του επιλέξιμου
Π/Υ του) Δήμου (Δικαιούχος)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

αναβάθμιση/κατασκευή πεζοδρόμων,
υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών
εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, χώρων
ανάπαυσης
ανάπλαση πλατειών/περιβάλλοντος χώρου
μνημείων, κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή
απαλλοτριώσεις εκτάσεων,
αποκατάσταση/ανάδειξη μνημείων
βελτίωση μικροκλίματος: πάρκα τσέπης,
φυτεύσεις ψηλού πρασίνου &
δενδροστοιχιών, ανάδειξη υδάτινου
στοιχείου, παρεμβάσεις υψηλής σκίασης
βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, κάδοι για
οργανικά απορρίμματα, σύστημα απορροής
όμβριων υδάτων
υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφέλειας
παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα
ΑΜΕΑ
αναβάθμιση/δημιουργία χώρων
στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών
περιοχών χωρίς αντίτιμο, mini bus
τελευταίας τεχνολογίας
γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, ειδικοί
χώροι για αφισοκόλληση/γκράφιτι.
συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης
στο διαδίκτυο (free wifi για τους
επισκέπτες)
συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού
αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων
κάδων απορριμμάτων και προμήθεια
συστημάτων έξυπνης διαχείρισης
απορριμμάτων
προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης
συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων
υποδομών και δικτύων της περιοχής
παρέμβασης
προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για
μεταφορά επισκεπτών από κόμβους
μεταφορών (λιμάνι, ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο)
προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων
στάσεων λεωφορείων
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας
στην περιοχή παρέμβασης
συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην
περιοχή παρέμβασης
συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε
πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης
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Προβολή και προώθηση της
εμπορικής περιοχής
• προαιρετική
• υλοποίηση από Εμπορικό
Σύλλογο ή Επιμελητήριο
• μέχρι το 20% (μέγιστο) του
επιλέξιμου Π/Υ του Εμπορικού
Συλλόγου / Επιμελητηρίου
(Συνδικαιούχος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

• συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης
τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω
υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης
πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών
• διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή
της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε
δράσεις πολιτισμού, μουσική, performance,
εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι
περίπατοι)
• προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης
εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών
προωθητικών ενεργειών)
• δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και
προβολή σε ψηφιακά μέσα.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης.
Η υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά και
αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Συγκριτική Αξιολόγηση Προτάσεων
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
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