Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Προκήρυξη 11.02.16)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της δράσης είναι η η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους,
καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα
και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενισχύονται μόνο οι ΚΑΔ (κωδικοί δραστηριότητας) που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
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).
Επισημαίνεται επίσης ότι οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι
επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και
υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την
άσκηση της κύριας δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας, (π.χ.
πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ




Ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
Ως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων
Ως 50.000€ για συνεργασίες 3 ή περισσοτέρων ατόμων

Η επιδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Το πρόγραμμα είναι υπό καθεστώς ενίσχυσης De Minimis.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να
πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς
αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε
δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο
επενδυτικής πρότασης.
 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
 Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
 Να μην έχουν εγκριθεί και να μην έχουν λάβει ενίσχυση από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη 1.1.12 μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
κατάρτισης.
 Το εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να
είναι: ατομικό ≤ 20.000€ ή οικογενειακό ≤ 35.000€.
 Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση
των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 32,5 εκατ. €
(Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αν. Μακεδονία- Θράκη, Κεντρ. Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα: 19.500.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000
Αττική: 5.070.000
Στερεά Ελλάδα: 1.261.000
Νότιο Αιγαίο: 884.000

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία
της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
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Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής
τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές
κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε
θερμοκοιτίδες, κα.)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική,
λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας,
εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης,
κα.)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε
εκθέσεις
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/
εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Αποσβέσεις
παγίων/
Χρηματοδοτική
μίσθωση
εξοπλισμού

Κατηγορία Ενέργειας –
Δαπάνης
60%

20%

10%
15%
30%
12.000€
20% ΕΚΤ χωρίς χρήση
ρήτρας ευελιξίας

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 8/3/16.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr/mis. Οι δικαιούχοι
που θα αξιολογηθούν θετικά θα ενημερωθούν για την αποστολή φυσικού φακέλου με
δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα γίνονται από 8/3/16 ως και 10/5/16.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας:

Τμήμα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων:
210-48.38.714, 210-48.38.706, 210-48.38.712
t.chalofti@excellence-lean.gr
www.excellence-lean.gr
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