
 

 

 

Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέων 

επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων "Athens Business Toolkit 

 

 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των               
συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων "Athens Business Toolkit"» με σκοπό την            
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής               
για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

● Δήμος Αθηναίων 
● Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακη Α.Ε. ΟΤΑ 
● Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
● Ν.Π.Δ.Δ. – συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων που διαθέτουν μέλη εντός της 

περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Ελλάδος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ενδεικτικά, η δράση προβλέπει : 
• τη δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων 
• την προβολή, την προώθηση και τη διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των μελών/ επιχειρήσεων 
• την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μελών/ επιχειρήσεων πάνω στα νέα δεδομένα και ανάγκες της αγοράς  
• την παροχή των απαραίτητων μέσων για την εξειδικευμένη πιστοποίηση και διαπίστευση των μελών, ώστε να 
εισέλθουν επιχειρηματικά σε νέες αγορές στόχους  
• την ενίσχυση της προβολής και ανταγωνιστικότητας των μελών/ επιχειρήσεων μέσα από εξειδικευμένες 
ενέργειες σχεδιασμού branding. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο  € 1.000.000 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 30/11/2020 ώρα 8:00 και έως την 31/12/2021 στις 14:00. 



 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

 

Α/Α  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
 

2. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

3. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

4. Προγραμματική σύμβαση: Εφόσον απαιτείται 
5. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

6. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα: Εφόσον απαιτείται 

7. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης 
8. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος 
9. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών: Εφόσον απαιτείτα 

10 Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) 

11 Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης 

12 Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης 

13 Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες  

14 Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων  

15 Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων  

16 Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων  

17 Χρηματοοικονομική ικανότητα  

18 Λοιπά έγγραφα: - Λίστα ελέγχου για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, - Σύμφωνη γνώμη για το ΤΔΠ από τη Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακή Πολιτικής  


