ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
(ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/11)
ΣΚΟΠΟΣ
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσου της ενίσχυσης των δαπανών για την ίδρυση, οργάνωση
και λειτουργία της επιχείρησης στα πέντε (5) πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή της.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να συμμετάσχουν:





Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί από 01/01/2011 και μετά ή δεν έχουν
ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.
Να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις των οποίων τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν υπερβεί το
τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε εμπορικές εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν φυσικά
πρόσωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση
της εταιρείας.
Να μην έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή ασκούντες τη
διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν την λειτουργία τους κατά το
προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές

Για την υπαγωγή τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού
σχεδίου το οποίο θα προτείνουν προς αξιολόγηση και ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 01.07.2011 μέχρι 30.09.2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ





Ελάχιστο κόστος επενδυτικού σχεδίου:
Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
Μικρές επιχειρήσεις 150.000€

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού:

1000.000 ευρώ στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης και

500.000€ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της
επιχείρησης μετά την ίδρυσή της. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του
συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης





Ποσοστό επιχορήγησης: 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία (3) πρώτα έτη μετά την
ίδρυσή της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο (2) επόμενα έτη.



Τεκμηρίωση του τρόπου χρηματοδότησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό
τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΙΔΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης ή και
Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που αφορούν:
 Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης
 Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που
έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, έως 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου
και έως του ποσού των 30000 €
 Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς
 Δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής
 Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός
του Φ.Π.Α και των εταιρικών φόρων)
 Δαπάνες μισθοδοσίας (περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης)
 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής
Διευκρινίζεται ότι στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της
επένδυσης, δίνεται όμως η δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού και
σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων
επιλέξιμων δαπανών.
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