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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων,
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πράξης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
•

Κατηγορία Δικαιούχων Α – Νέες Επιχειρήσεις:
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ή
Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης)
ή
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα
τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη
συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

•

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την
ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που
συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι
οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων: Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/ μορφών πολύ μικρής
επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/ δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων,
με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους σε ίσα εταιρικά μερίδια.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά
τα ακόλουθα:
Κατηγορία Δικαιούχων Α
•
Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή
ισότιμης προς αυτά σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή να
είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης,
γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο
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Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το
Κράτος
Το πρώτο πτυχίο να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995
Να είναι είτε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, είτε
μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης)
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως
απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην
υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις
22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης
επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος)
Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο
σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση
καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμούς ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται
από τον οδηγό του προγράμματος, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως
την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί και να τους
διατηρήσουν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μία μόνο
επαγγελματική εγκατάσταση (χωρίς υποκαταστήματα)
Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ούτε να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο
στις περιπτώσεις των εταίρων/ μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά
και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/ μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν
κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015 και σε όλη τη
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς,
δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως
ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1.1.2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα
δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο έννομης χορήγησης της ενίσχυσης
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία/ επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία, από την 1.1.2013 μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης
επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), με ποινή απόρριψης όλων των τυχόν
αιτήσεων που υποβλήθηκαν
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις Δράσεις του
ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή
του αφορά σε άλλο ή, πολύ περισσότερο, στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, με ποινή απόρριψης όλων των τυχόν
αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν
σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν
δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, με ποινή απόρριψης της αίτησης
χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο Β’ κύκλο της Δράσης.
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Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)
•
Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο που έχουν αποκτήσει μετά την 1.1.1995 σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτά σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων
επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού
οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι
μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος
•
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
•
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως
απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην
υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις
22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα
•
Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα
φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου
Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
•
Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο
περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/ μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι
οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που
θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
•
Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01.01.1995
(ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε
περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
•
Μετά την 1.1.2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται
συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα
τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν
καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο
σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου,
αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
•
Να έχουν
επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα
επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής
υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Δεν
επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου,
με ποινή ανάκλησης της απόφασης ένταξης και επιστροφής της δημόσιας χρηματοδότησης που τυχόν
έχει ληφθεί.
•
Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
•
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα
δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της
ενίσχυσης.
•
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία/ επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013 μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο
φυσικού προσώπου). Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει
χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την εξεταζόμενη
περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής του.
•
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης
επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος)
•
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις Δράσεις του
ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή
του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
•
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, με ποινή απόρριψης όλων των τυχόν
αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν
σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν
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δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, με ποινή απόρριψης της αίτησης
χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο Β’ κύκλο της Δράσης.
Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/ μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν
κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015 και σε όλη τη
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς,
δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
•

•
•

•

•

•

Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/ εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει μια από τις
ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη
Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό.
Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης
μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη
μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/ εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν μ ε ίσα εταιρικά μερίδια
Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία
νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους
δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία
νέας εταιρείας μαζί με ωφελούμενους που έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού, το νέο
επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Δικαιούχων Α (Νέες Επιχειρήσεις). Στην
περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας
εταιρείας μαζί με άλλους αυτοαπασχολούμενους, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην
κατηγορία Δικαιούχων Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις).
Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και
εξ αγχιστείας).
Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων

Σημείωση: Αφορά όλες τις κατηγορίες δικαιούχων
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο
διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς
τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop,
δίκτυο πρακτόρευσης).
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Στο 2ο κύκλο της Δράσης προβλέπονται τρείς διαφορετικές περίοδοι υποβολής, στις οποίες ο προϋπολογισμός
της Δράσης (80 εκατ.€) κατανέμεται ισόποσα
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά):
•
Για την πρώτη περίοδο υποβολής, από 05.07.2017 έως 09.08.2017
•
Για τη δεύτερη περίοδο υποβολής, από 06.09.2017 έως 11.10.2017
•
Για τη τρίτη περίοδο υποβολής, από 08.11.2017 έως 13.12.2017
Χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
•

•

Προϋπολογισμοί έργων:
5.000€ - 25.000€ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση
5.000€ - 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
5.000€ - 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Λειτουργικά έξοδα: έως 60% του προϋπολογισμού
•
Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
•
Δαπάνες ηλεκτρισμού, θέρμανσης, ύδρευσης και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες
•
Δαπάνες σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας
•
Δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κα.
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων: έως 20% του προϋπολογισμού
•
Νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη
•
Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
•
Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας
•
Εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κα.
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις: έως 10% του προϋπολογισμού
Προμήθεια αναλωσίμων: έως 15% του προϋπολογισμού
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου: έως 30% του προϋπολογισμού
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις: έως 12.000€/ΕΜΕ
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: έως 20% χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας:
έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους. Επισημαίνεται , ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από
την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
Δράση.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

•

•

•
•
•

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
(δημόσια δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την
αρμόδια Υπηρεσία, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου
βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει
για όλους τους εταίρους
Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής
έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης
νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους
Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
κατά την ημερομηνία πρόσληψης
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική
8.06.2017
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