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«ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΕΩΝ»
ΕΠΑ (Δ ΚΠ) – Ε.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα & Επηρεηξεκαηηθόηεηα (ΕΠΑΝ ΙΙ) - Φνξέαο
Τινπ/ζεο: ΕΟΜΜΕΥ
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΙΟΤΝΙΟ 2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηε δηεπθόιπλζε - κέζσ ρξεκαηνδνηηθώλ εληζρύζεσλ – ηεο
ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ από λένπο ειηθηαθά επηρεηξεκαηίεο (Επηρεηξεκαηηθόηεηα Νέσλ), ζε
όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Εηδηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε ζηξνθή ηεο αλαπηπζζόκελεο ζηε ρώξα επηρεηξεκαηηθόηεηαο από επηρεηξεκαηηθόηεηα
αλάγθεο ζε επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο. Χο επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο νξίδεηαη ε ίδξπζε θαη
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέαο επηρείξεζεο κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο
επθαηξίαο (θαηλνηνκία, θελά ηεο αγνξάο, πξννπηηθέο αύμεζεο δήηεζεο θ.η.ι.) από επηρεηξεκαηία κε
πξνζόληα (π.ρ. πίζηε ζηελ επηηπρία, εκπεηξία, γλώζε, δεμηόηεηεο, πςειό κνξθσηηθό επίπεδν).
ΠΟΟΣΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ: e –
50% γεληθά
60% ζε λεζηά θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ θαη ζε ππξόπιεθηεο/ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρέο
ΑΠΟΔΕΚΣΕ:
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ Νέοι και Νέερ, νη νπνίνη:
■ Γελλήζεθαλ απψ ηο 1970 μέσπι και ηο 1991 (έσο 39 εηώλ).
■ Είλαη άλεξγνη, κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη δεν αζκοωζαν επισειπημαηική δπαζηηπιψηηηα
απψ 01/01/2008 κέρξη θαη ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 04/03/2009.
ΠΕΡΙΟΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όιε ε Ειιάδα
ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ :
Τπνβνιή επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ από 15/06/2009 έσο 16/11/2009
Η πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηνλ ρξόλν έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ.
ΎΦΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :
Καηώηαην όξην ζπλνιηθνύ
Αλώηαην όξην ζπλνιηθνύ επηρνξεγνύκελνπ
επηρνξεγνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξόηαζεο
πξόηαζεο
200.000€
για ηιρ επισειπήζειρ ηος ηομέα μεηαποίηζηρ και ηος
€ 30.000
ηομέα Ανακωκλυζηρ και πεπιοπιζμοω ηηρ πωπανζηρ
100.000€
€ 30.000
για ηιρ επισειπήζειρ παποσήρ ςπηπεζιϊν και ηοςπιζμοω
80.000€
€ 30.000
για ηιρ εμποπικέρ επισειπήζειρ
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: e
■ ηο ππψγπαμμα ενηάζζεηαι ηο ζωνολο ηυν επισειπημαηικϊν δπαζηηπιοηήηυν, εκηψρ ηυν πεπιπηϊζευν πος
πηηά αναθέπονηαι ψηι εξαιποωνηαι. Εξαιποωνηαι επίζηρ οι επισειπήζειρ franchising (δικαιψσπηζηρ).
■ ηο ππψγπαμμα ενηάζζονηαι επισειπήζειρ με νομική μοπθή πος θα ππέπει να είναι αηομική επισείπηζη ή
εηαιπεία (Ομψππςθμη, Εηεπψππςθμη, ΕΠΕ ή Ανϊνςμη ή ςνεηαιπιζμψρ), η οποία θα ζςζηαθεί μεηά ηην
ημεπομηνία πποδημοζίεςζηρ ηος ππογπάμμαηορ.
■ Επιλέξιμα εηαιπικά ζσήμαηα είναι εκείνα ζηα οποία:
- ηα κεθάλαια ηοςρ ζςμμεηέσοςν Νέοι / Νέερ με ποζοζηψ ηοςλάσιζηον 75%
- Η διασείπιζη ηηρ εηαιπείαρ αζκείηαι αποκλειζηικά απψ ηοςρ Νέοςρ-Νέερ.
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■ Δεν επιηπέπεηαι η ζςμμεηοσή νομικϊν πποζϊπυν υρ μεηψσυν / εηαίπυν.
■ Καη’ εξαίπεζη επιηπέπεηαι η ζςμμεηοσή Εηαιπειϊν Παποσήρ Επισειπημαηικϊν Κεθαλαίυν (Verdure Capitals)
με ποζοζηψ μέσπι 25% ηος μεηοσικοω / εηαιπικοω κεθαλαίος.
■ Κάθε επιλέξιμο θςζικψ ππψζυπο έσει δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε μία (1) μψνο ππψηαζη.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ :
Α/Α

Αλώηαηα όξηα επηρνξεγνύκελσλ
Δαπαλώλ αλά θαηεγνξία

1.

Μέσπι ηο 100% ηος ςποβαλλψμενος
πποχπολογιζμοω.

2.

Καηά ηην ςποβολή δεν μποπεί να
ςπεπβαίνει ηο 30% ηος καη’ απσήν
επιλέξιμος πποχπολογιζμοω ηηρ
ππψηαζηρ.

3.

Καηά ηην ςποβολή δεν μποπεί να
ςπεπβαίνει ηο 10% ηος καη’ απσήν
επιλέξιμος πποχπολογιζμοω ηηρ
ππψηαζηρ.

4.

4(α) Η ωνηαξη Ππψηαζηρ και Φακέλος
Τποβολήρ δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο
ποζψ ηυν €1500
4(β) Η Επίβλετη Τλοποίηζηρ έπγος δεν
μποπεί να ςπεπβαίνει ηο ποζψ ηυν
€2000

Επιλέξιμη Κατηγοπία Δαπάνηρ
Εμνπιηζκόο θαη Εηδηθέο Εγθαηαζηάζεηο: αγοπά
καινοωπγιος εξοπλιζμοω, απαπαίηηηος για ηην
άζκηζη
ηηρ
επισειπημαηικήρ
δπαζηηπιψηηηαρ
επαγγελμαηικά ή μικηήρ σπήζηρ μεηαθοπικά μέζα
(έυρ 20.000€)
Κηηξηαθά & Δηακόξθσζε Υώξσλ: Διαμψπθυζηδιαππωθμιζη
σϊπυν
επγαζίαρ,
καηαζκεςή
ηλεκηπικϊν
και
ςδπαςλικϊν
εγκαηαζηάζευν,
εγκαηαζηάζευν
πςπαζθάλειαρ,
κλιμαηιζμοω,
εξαεπιζμοω και ζςζηημάηυν αζθαλείαρ, δαπάνερ
εξοικονψμηζηρ ενέπγειαρ ή/και πεπιοπιζμοω ηηρ
πωπανζηρ
Πξνβνιή-Πξνώζεζε: ςμμεηοσή ζε εκθέζειρ,
διαθημιζηική καηασϊπηζη, δημιοςπγία λογψηςπος,
ζσεδιαζμψρ και εκηωπυζη διαθημιζηικϊν ενηωπυν,
ζσεδιαζμψρ ιζηοζελίδυν για ηην πποβολή ηηρ
επισείπηζηρ ζηο διαδίκηςο (Internet), δημιοςπγία
εθαπμογϊν πολςμέζυν (CD-ROM, επιγπαθέρ ζηην
ππψζοτη ηος κηιπίος ηηρ επισείπηζηρ
Άιιεο
Δαπάλεο:
Μεηαθοπά
ηεσνογνυζίαρ/ηεσνολογίαρ,
δαπάνερ
για
ηην
απψκηηζη
παηένηαρ
ή/
και
πιζηοποιηηικϊν
βιομησανικήρ
ή
πνεςμαηικήρ
ιδιοκηηζίαρ,
πιζηοποίηζη πποφψνηυν ή/και ςπηπεζιϊν
Τπεξεζίεο
πκβνύισλ:
Σεσνική
βοήθεια
(επίβλετη ςλοποίηζηρ ηος έπγος, ζωνηαξη θακέλος
ςποβολήρ,
έκδοζη άδειαρ εγκαηάζηαζηρ και
λειηοςπγίαρ).
Δαπάνερ
ίδπςζηρ
και
απσικήρ
οπγάνυζηρ ηηρ επισείπηζηρ (νομικοω, οικονομικοω,
θοποηεσνικοω και ηεσνικοω Πεπιεσομένος).
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