ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη νέας, υγιούς επιχειρηματικότητας που θα
συνδέεται άμεσα με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική
δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να
αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Πιο συγκεκριμένα :
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια. Περιβάλλον, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας , Τουρισμός, Υγεία, Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ




Προϋπολογισμοί έργων: 25.000€ - 40.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:






Να έχουν κάνει έναρξη στην ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε , ατομική επιχείρηση και
κοινωνική επιχείρηση
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής και διαφήμισης)

Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και
παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ)

Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

Μισθολογικό κόστος νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας
της επιχορήγησης
* Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης
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