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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΑΠΟΕ και της 

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. 

 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: 

Η ΔΑΠΟΕ, προγραμματίζει να διενεργήσει μια σειρά δράσεων και εκπόνησης μελετών/έρευνών,  οι οποίες 
θα είναι πολύ χρήσιμες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια μας, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της και της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς 

και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete κατά την επόμενη ΠΠ 2021-2027. 

Υπάρχει άμεση ανάγκη παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση σχετικής εξαντέ μελέτης αναφορικά με τον 

προσδιορισμό των  χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να αξιοποιηθούν για παροχή μικροπιστώσεων 
σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματικές ομάδες, κ.α., που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης σε 

άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Αντικείμενο υπηρεσίας  

Αντικείμενο του έργου είναι, η εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού και ο προσδιορισμός των  

χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να αξιοποιηθούν για παροχή Μικροπιστώσεων (έως του ποσού των 
€ 25.000) σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματικές ομάδες, κ.α., που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 

πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό ή /και σε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου θα προσδιορίζει: 

1. Το υφιστάμενο χρηματοδοτικό κενό:  
Για τον προσδιορισμό του υφιστάμενου χρηματοδοτικού κενού στην παροχή μικροπιστώσεων θα 

διερευνηθεί η αστοχία της αγοράς, που προκύπτει  από την ανάλυση του κενού μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης.  

2. Τη σκοπιμότητα σύστασης και λειτουργίας ενός Ιδρύματος παροχής Μικροπιστώσεων:  

Από την ανάλυση του χρηματοδοτικού κενού, την ζήτηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης καθώς 
και την πρόσβαση σε αυτές,  θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα της σύστασης ενός Ιδρύματος παροχής 

Μικροπιστώσεων, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας της αγοράς. 

3. Τους ωφελούμενους που θα καλύπτει:  

Η ανάλυση της ζήτησης θα περιλαμβάνει την εκτίμηση του πληθυσμού των ειδικών επαγγελματικών και 

κοινωνικών κατηγοριών που θα στοχεύει το Ίδρυμα (ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις,  
αγρότες Νέοι 18-25 ετών, εθνικές μειονότητες, ΑΜΕΑ, άνεργο, Ηλικιωμένοι πάνω από 60 ετών, άτομα που 

αντιμετωπίζουν φτώχεια) 
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4. Τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Ίδρυμα:  Βάσει του χρηματοδοτικού κενού, την 

εξέταση των διαθέσιμων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, της υφιστάμενης εμπειρίας αλλά και των 

αναγκών των ωφελούμενων θα προσδιοριστούν τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Ιδρύματος 

5. Τη συνάφεια των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχει το Ίδρυμα, με άλλα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και τη δυνατότητας συνδυασμού τους με αυτά:   
Θα εξεταστεί η δυνατότητα συνδυασμού του των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διερευνηθεί η συμβατότητα   των  ενισχύσεων με 

τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

6. Τη δυνατότητα άντλησης Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ιδρύματος:  

Θα απαιτηθεί η διερεύνηση άντλησης χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδρυση αλλά και λειτουργία του Ιδρύματος  

7. Τις ωφέλειες από την προβλεπόμενη χορήγηση Μικροπιστώσεων, τόσο γενικά στην οικονομική ζωή 

της Περιφέρειας Κρήτης, όσο και στους ωφελούμενους που θα είναι οι αποδέκτες των προϊόντων και 
υπηρεσιών του Ιδρύματος: 

Από το μέγεθος της αναγκαίας παρέμβασης και το είδος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα 

εκτιμηθεί το αναμενόμενο όφελος για την οικονομία της Περιφέρειας και τους δικαιούχους των υπηρεσιών 

του Ιδρύματος 

Παραδοτέα του Έργου 

Η εξαντέ μελέτη για την δημιουργία ταμείου μικροπιστώσεων στη Περιφέρεια Κρήτης  

 

Χρονοδιάγραμμα και αμοιβή του έργου 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του αντικειμένου της υπηρεσίας ορίζεται  στους 4 μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης 

Παραδοτέα Διάρκεια 
Αμοιβή € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Μελέτη: ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

4 μήνες 
Μέχρι ποσό 

30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 € 

 

 

Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

(ήτοι ΦΠΑ 7.200,00 €), το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Κρήτης (00-ΠΚ), 

οικ. έτους 2022.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Η Αν. Δ/ντρια 

 

Φ. ΚΑΤΙΚΑ 


