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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Θέμα: Υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης
Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης» με ίδια μέσα.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου υποέργου είναι η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης
πράσινης επιχειρηματικότητας (ΠΕ) και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στις
εμπορικές επιχειρήσεις, στοχευμένο ειδικότερα στην εφαρμογή του στις μικρομεσαίες
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Α. Δαπάνες – Κόστος
Στο

πλαίσιο

αυτό

κρίθηκαν

απαραίτητες

δαπάνες

έμμισθου

προσωπικού

και

επιστημονικών συνεργατών, εξόδων ταξιδιών, εντύπων και γραφικής ύλης, εξόδων
δημοσιεύσεων. Η ανάλυση των δαπανών του υποέργου παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Α/Α
1

Είδος δαπάνης
Έξοδα έμμισθου προσωπικού

Ενδεικτικό Ποσό
423.250 €

Ανάλυση
Περιλαμβάνονται τα έξοδα του έμμισθου προσωπικού
που θα απασχοληθούν στο υποέργο (αμοιβές,
εργοδοτικές εισφορές)

2

Έξοδα επιστημονικών
συνεργατών

548.000 €

Περιλαμβάνονται τα έξοδα των επιστημονικών
συνεργατών που θα απασχοληθούν στο υποέργο

3

Λειτουργία ανταποδοτικού

496.750 €

Αφορά τα έξοδα για τη βράβευση των ωφελούμενων

σχήματος
3

επιχειρήσεων

Έξοδα Ταξιδιών

11.000 €

Αφορούν τις τυχόν ανάγκες για ταξίδια οι οποίες
μπορεί να προκύψουν για τις ανάγκες της πράξης,
όπως π.χ. μετακίνηση μεντόρων για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτός έδρας,
μετακινήσεις υπευθύνου έργου ή μελών της ομάδας
έργου για διερεύνηση καλών πρακτικών στο
εξωτερικό κ.ά.

4

Έντυπα και Γραφική Ύλη

31.000 €

Περιλαμβάνονται δαπάνες για αγορά εντύπων, υλικά
πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για τις
ανάγκες υλοποίησης της πράξης

5

Δημοσιεύσεις

40.000 €

Περιλαμβάνονται δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων,
προκηρύξεων, θέσεων εργασίας, λοιπές δημοσιεύσεις
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης

6

Λοιπές Δαπάνες

150.000 €

Περιλαμβάνονται έξοδα για την αγορά εξοπλισμού
απαραίτητου για την υλοποίηση της πράξης και
έμμεσες δαπάνες (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ κ.α.)

Συνολική Δαπάνη

1.700.000 €

Β. Παραδοτέα
Τα παραδοτέα του έργου έχουν ως εξής:
⇒ Συντονισμός, διαχείριση και διοίκηση έργου
⇒ Λειτουργία Helpdesk
⇒ Μελέτη Εφαρμογής
⇒ Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή δράσεων ΠΕ και ΕΚΕ από τις
μικρομεσαίες

μικρές

και

πολύ

μικρές

επιχειρήσεις,

στη

συστήματος
⇒ Πλήρες πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
⇒ Εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματίες στα ζητήματα ΠΕ και ΕΚΕ
⇒ Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση συμβούλων
⇒ Εκπαίδευση συμβούλων
⇒ Συμβουλευτική σε επιχειρήσεις
⇒ Βραβεύσεις Επιχειρήσεων
⇒ Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος
⇒ Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων - Benchmarking
⇒ Σχέδιο Επικοινωνίας
⇒ Δράσεις Δημοσιότητας
⇒ Ιστοσελίδα Προγράμματος

λογική

πρότυπου

Γ. Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Το εν λόγω υποέργο θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 1/10/2009 – 31/12/2013. Όσον
αφορά το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου αυτό απεικονίζεται
ενδεικτικά ως εξής:

2009 - 2010

299.021,2

2011

314.576,3

2012

302.826,3

2013

783.576,2

Σύνολο

1.700.000

