Προκήρυξη προγράµµατος: "Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα"
Το πρόγραµµα αφορά στην ίδρυση νέων µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν έχουν
σχέση µισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στην δηµιουργία πολύ µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση σε
καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία
βιώσιµων νέων θέσεων απασχόλησης.
Μπορούν να συµµετέχουν
1. Ανεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευµατίες χωρίς
να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης.
Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων
Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρµακα.

Επιδοτούνται µε
ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ
Επιλέξιµη εταιρική µορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η ατοµική επιχείρηση είναι επιλέξιµη
εταιρική µορφή µόνο για τη κατηγορία των ανέργων. Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιµη εταιρική µορφή
για τη δράση.
Επιλέξιµες δαπάνες
•
•
•
•
•

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισµού, δαπάνες
επαγγελµατικής τηλεφωνίας, δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες κ.α )
∆απάνες για αµοιβές τρίτων (νοµική, λογιστική υποστήριξη, κ.α
Υπηρεσίες θερµοκοιτίδας
∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις.
Αποσβέσεις παγίων / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού

•
•
•
•
•

Αγορά / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού /∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής
κλίµακας (µε εφαρµογή της ρήτρας από το ΕΤΠΑ)
Προµήθεια αναλωσίµων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία / εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις µέχρι τη συµπλήρωση 2 ΕΜΕ
∆απάνες προετοιµασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισµένο τίτλο
βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας

Επιλεξιµότητα δαπανών
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιµες ΜΟΝΟ εφόσον πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία υποβολής
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.
Η χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής
Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να µην έχει ενταχθεί
σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την 1.01.2012 µέχρι και την µέχρι και την ηµεροµηνία
υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συµµετοχή σε δράσεις κατάρτισης.
Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηµατοδότησης
•

•

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού
τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις
17.03.2016 και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 27.04.2016.
∆εν τίθεται θέµα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα
ξεκινήσει µετά τις 27.04.2016

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενηµερωθούν για τον ακριβή
χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαµβάνει τα
δικαιολογητικά.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα µε ωράριο λειτουργίας 8:30 έως
19:00
Τηλεφωνική ενηµέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση.
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr
email: infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp

