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Στήριξη επιχειρήσεων που είναι ενταγµένες σε δίκτυα franchise.
Στο πρώτο τρίµηνο του 2017 εκτιµάται ότι θα ανακοινωθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της
πρόσκλησης για τη δράση "Αναβάθµιση εταιρειών franchising".
Η πρόταση αφορά στην αναβάθµιση υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ενταγµένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των
επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγµένες σε δίκτυα θα επιφέρει σηµαντικά και
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία καθώς το franchising εµφανίζει
ιδιαίτερη δυναµική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονοµίας, στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising µε 17.098
εγκαταστάσεις/καταστήµατα και περισσότερους από 100.000 εργαζόµενους σε διαφορετικούς
οικονοµικούς κλάδους µε έµφαση
στο
εµπόριο
τροφίµων και την παροχή
υπηρεσιών
οργανωµένης εστίασης.
Η
αναβάθµιση
των
επιχειρήσεων
για
την
ενίσχυση
FRANCHISE
των
ικανοτήτων
τους
σχετικά µε τη
βελτίωση της ποιότητας
των
προσφερόµενων προϊόντων
και
υπηρεσιών ή τη δηµιουργία
νέων
προϊόντων/υπηρεσιών,
όπως
υποστηρίζεται, θα υποστηριχθεί µε
τη
χρηµατοδότηση
και
υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων
που
στοχεύουν
στην
αύξηση
της
αποτελεσµατικότητας
των
λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη µείωση του κόστους και την αναβάθµιση των υποδοµών
τους.
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισµό 30.000 - 200.000
ευρώ και περιλαµβάνουν:
• Αναβάθµιση υποδοµών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
• Μηχανήµατα και εξοπλισµό
• Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθµιση
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης
• Αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ
(Λογισµικό, υπηρεσίες λογισµικού και υποδοµές ΤΠΕ)
• Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό) µε χρήση ρήτρας
ευελιξίας
• Μεταφορικά µέσα.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες δικαιωµάτων χρήσης brandname. Η υλοποίηση της πρότασης
για την αναβάθµιση των υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε οποιαδήποτε νοµική
µορφή που είναι ενταγµένες σε δίκτυα franchise συµβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και
τους επιµέρους στόχους του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ αναµένεται να επιφέρει άµεσα και
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στους περισσότερους από τους 9 τοµείς προτεραιότητας
(αγροδιατροφή - βιοµηχανία τροφίµων, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον,
τουρισµός, ΤΠΕ).
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∆ικαιούχοι των πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά
προτεραιότητα στους 9 τοµείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων.
Προϋπολογισµός δράσης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ (δηµόσια δαπάνη).
Ο συνολικός προϋπολογισµός των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων εκτιµάται ότι
ανέρχεται σε 55,5 εκατ. ευρώ. Η χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το
40% των επιλέξιµών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκτιµάται ότι θα είναι 18 µήνες/24 µήνες.
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