ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
«ΔΘΛΗΘΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΩΛ»
«ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ,
ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΘΑΗ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΝΠ, ΚΔΠΩ ΓΟΑΠΔΩΛ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ
ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΑΘΩΠ ΘΑΗ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΝ
ΦΗΠΡΑΛΡΑΗ ΡΗΠ ΠΛΔΞΔΗΔΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ»

ΞΟΝΘΖΟΜΖ 17 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2011
ΠΘΝΞΝΠ:
Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ), ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» θαη ζηνρεχεη:
 ηελ ηόνωζη ηηρ ππόζβαζηρ ζηην απαζσόληζη θαη ηεο δηαξθνχο έληαμεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ησλ αηηνχλησλ εξγαζία θαη ησλ αλελεξγψλ αηφκσλ.
 ηελ ςποζηήπιξη ηων νέων επισειπήζεων, ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο
λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο, σο
απνηέιεζκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο.
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ:
Αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηην 15η Νοεμβπίος 2011 έωρ
ηην 17 Φέβποςαπίος 2012
ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ:
Ωο επιλέξιμερ γεωγπαθικέρ πεπιοσέρ ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη:
 Kξήηε,
 Ιφληα Νεζηά,
 Β. Αηγαίν,
 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε,
 Ήπεηξνο,
 Θεζζαιία,
 Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο
 Αηηηθή &
 Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία.
ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ:
Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Χξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζηο 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα
ηηο δχν δξάζεηο.
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ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ:
 Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα μεπεξλά
ηνπο είκοζι ηέζζεπιρ (24) μήνερ από ηην ημεπομηνία ένηαξήρ ηοςρ.
 ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πξνβιέπεη λέα/εο ζέζε/εηο εξγαζίαο (1 ΔΜΔ) ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί ην αξγφηεξν εληφο εξήνηα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθαζεο έληαμεο θαη λα δηαηεξεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ δώδεκα (12) μήνερ.
 Γπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο έωρ ηο 50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο κεηά
απφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηηο δχν δξάζεηο, θαη
πνπ πξνέξρεηαη απφ Γεκφζηα Γαπάλε, αλέξρεηαη ζε 72.000.000€
ΓΡΑΗ 1
«σέδιο ζηήπιξηρ επισειπημαηικών ππωηοβοςλιών ανέπγων και νέων επισειπημαηιών
(ζε θάζη start-up)»
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ:
Η Γξάζε «ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη λέσλ επηρεηξεκαηηψλ (ζε
θάζε start-up)», αθνξά ζηελ ίδπςζη νέων επισειπήζεων από ανέπγοςρ ηλικίαρ 18-64 εηών θαη
ζηε ζηήξημε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί απφ 1/1/2011.
Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηοςρ επιλέξιμοςρ ΚΑΓ , πνπ κπνξείηε λα
δείηε παηψληαο ζην ζρεηηθφ ζχλδεζκν ζην ηέινο ηνπ ελεκεξσηηθνχ.
Α.Οη δηθαηνχρνη πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε απφ ηελ 1/1/2011 και έωρ και ηην 11/10/2011 (λεντδξπζείζεο)
ζα πξέπεη:
 λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ
 λα έρνπλ (ηα θπζηθά πξφζσπα ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη νη εηαίξνη ζε αληίζεηε
πεξίπησζε) ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα είλαη κέρξη 64 εηψλ
 λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα
 λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
 λα κελ βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ εθθξεκεί ζε
βάξνο ηνπο αλάθηεζε ελίζρπζεο ή δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη λα κελ
είλαη πξνβιεκαηηθέο.
 ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε ίδηα επηρείξεζε ή ίδηα
δεδνκέλε επηρείξεζε, να μην ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 200.000 εςπώ (ή 100.000 επξψ γηα
ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν
(2) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο.
Β.Οη δηθαηνχρνη πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε απφ ηελ 12/10/2011 θαη έσο θαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο (ππφ ζχζηαζε) ζα πξέπεη:
 λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ (διαθέηονηαρ δεληίο ανεπγίαρ ζε ιζσύ ηην ημεπομηνία
έναπξηρ ηηρ επισειπημαηικήρ ηοςρ δπαζηηπιόηηηαρ).
 λα δηαζέηνπλ ΜΟΝΟ επηιέμηκν/νπο ΚΑΓ
 λα δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ).
 λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα είλαη κέρξη 64 εηψλ,
 λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα
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 λα κελ βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ εθθξεκεί ζε
βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο ή δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη λα κελ
είλαη πξνβιεκαηηθή.
 λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
 ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε ίδηα επηρείξεζε ή ίδηα
δεδνκέλε επηρείξεζε, να μην ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 200.000 εςπώ (ή 100.000 επξψ γηα
ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δύο
(2) πποηγούμενα οικονομικά έηη) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο.

ΔΞΑΙΡΔΔΙ:
Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα:
1. Οη κε επηιέμηκνη θιάδνη πνπ νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β. (δεο ζχλδεζκν κε ηνπ επηιέμηκνπο ΚΑΓ
ζην ηέινο ηνπ ελεκεξσηηθνχ)
2. Όζα επαγγέικαηα απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί
επηκειεηέο θιπ.) θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη
ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο
επηρνξήγεζεο.
3. Όζνη ππνςήθηνη απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΣΑΧΙ),
ιεσθνξείνπ ή θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. 
4. Όζνη

ππνςήθηνη

δεκηνπξγνχλ

επηρεηξήζεηο

απνθιεηζηηθά

ρσκαηνπξγηθψλ

εξγαζηψλ,

θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θαληίλεο, πεξίπηεξα, θαξκαθεία,
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. – 6 π.κ.),
θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά
θέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, θ.ά.), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα,
πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ.
5. Πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο.
6. Κπιηθεία ζρνιείσλ, Οξγαληζκψλ θιπ. πνπ ε αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπο
γίλεηαη θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ.
7. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.).
8. Φνξείο ηνπ δεκνζίνπ.
9. Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
10. Οξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ, λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο ησλ
ΟΣΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Άξζξνπ 194 ηνπ Ν.
3852/2010.
11. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising
12. Δπηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
 ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κε θαηψηαην επηιέμηκν
πξνυπνινγηζκφ (Γεκφζηα Γαπάλε) 10.000€ και ανώηαηο 20.000€.
 ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λέαο/λέσλ ζέζεο/ζέζεσλ εξγαζίαο ν
αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 35.000€
(Γεκφζηα Γαπάλε).

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ – ΓΑΠΑΝΔ:

Α/Α

Καηηγοπία Δνέπγειαρ - Γαπάνηρ

Μέγιζηο επιλέξιμο ποζοζηόποζό ζηον πποϋπολογιζμό
ηος επισειπημαηικού ζσεδίος

1.

ΔΝΟΙΚΙΑ

50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΔΚΟ

40%

3.

ΓΑΠΑΝΔ ΙΓΡΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

10%

4.

ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

10%

5.

ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΑΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΟΤ

5%

6.

ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

20%

7.

ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΩΝ

5%

8.

ΓΑΠΑΝΔ ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΠΡΩΣΩΝ
ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ

10%

9.

ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ (1 ΔΜΔ)

15.000 €

ΗΜ: Γεν πεπιλαμβάνεηαι ΦΠΑ ζε καμία καηηγοπία δαπανών

Οδηγόρ Ππογπάμμαηορ
Δπιλέξιμοι ΚΑΓ
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