ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
«Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα»
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, έχει θέσει σε εφαρµογή το πρόγραµµα
«Νεοφυής

Επιχειρηµατικότητα»,

στα

πλαίσια

του

προγράµµατος

Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στόχος της δράσης
είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται
άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει στη
δηµιουργία πολύ µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση σε καινοτόµα σχέδια
καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά
την υποβολή της αίτησης και φυσικά πρόσωπα, που είναι ενεργοί επιτηδευµατίες, χωρίς να
έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν ασκούν εµπορική δραστηριότητα. Σε περίπτωση
άσκησης µεικτής δραστηριότητας, δεν θεωρείται ότι ασκείται εµπορική δραστηριότητα, εφ’
όσον τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ακαθάριστων
εσόδων. Επίσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
•

Να διαθέτουν ΑΦΜ

•

Να µην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό ήσσονος σηµασίας (De
minimιs) και να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του
επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία από την 01.01.2012, µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

•

Να συστήσουν επιχειρήσεις µε τις νοµικές µορφές της Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.,
ατοµικής επιχείρησης (άνεργοι), συνεταιριστικής επιχείρησης και Κοιν. Σ.ΕΠ.

•

Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας µόνο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ από την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης
των δικαιολογητικών ένταξης και επιπρόσθετα θα διαθέτουν µόνο επιλέξιµους ΚΑ∆,
καθ’ όλη της διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ειδικότερα, οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ αφορούν σε επιλεγµένες δραστ/τες των 07 - 32 (εξόρυξη,
παραγωγή τροφίµων, ποτών, ένδυση – υπόδηση, εκτυπώσεις, χηµικά, φαρµακευτικά είδη,
πλαστικά, ελαστικά, µη µεταλλικά και µεταλλικά προϊόντα, Η/Υ, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός,
µηχανήµατα, έπιπλα και οχήµατα), 35 - 39 (παροχή ηλεκτρ. ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού
και κλιµατισµού), 41 κατασκευές κτηρίων, 42 έργα πολιτικού µηχανικού, 49 χερσαίες

µεταφορές, 50 – 51 πλωτές και αεροπορικές µεταφορές, 52 αποθήκευση, 53 ταχυµεταφορές,
εκδοτικές

58

δραστ/τες,

59

παραγωγή

κινηµατογραφικών

ταινιών

και

τηλεοπτικών

προγραµµάτων, ηχογραφήσεων και µουσικών εκδόσεων, 60 προγρ/σµός ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγρ/σµός Η/Υ, 63 πληροφορική, 71 αρχιτεκτονικές
δραστ/τες, τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις, 72 επιστηµονική έρευνα, 73 διαφήµιση, 74
σχεδιασµός και εξειδικευµένο σχέδιο, 77 ενοικίαση και εκµίσθωση, 82 διοικητικές δραστ/τες, 85
εκπαίδευση, 86 ανθρώπινη υγεία, 87 και 88 βοήθεια µε παροχή καταλύµατος – κοινωνική
µέριµνα, 90 τέχνες – διασκέδαση και 91 δραστ/τες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων
και λοιπές πολιτιστικές δραστ/τες.
Επισηµαίνεται ότι η µεταβολή ΚΑ∆ στους ήδη ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα δεν
συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης, επίσης δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στο εταιρικό
σχήµα σύζυγοι ή συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης διαµορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000
Ευρώ και µε ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της κάθε
επενδυτικής πρότασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιµες θα είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης χρηµατοδότησης και αφορούν σε:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Λειτουργικά έξοδα

60%

2

∆απάνες για αµοιβές τρίτων

8%

3

Προβολή, δικτύωση και συµµετοχή σε εκθέσεις

15%

4
5

Αποσβέσεις παγίων και χρηµατοδοτική µίσθωση
εξοπλισµού
Αγορά – χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού &
διαµόρφωση εσωτ. χώρου µικρής κλίµακας

30%
40%

6

Προµήθεια Αναλωσίµων

15%

7

Ασφαλιστικές Εισφορές

30%

8

Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων

24.000 Ευρώ

9

∆απάνες προετοιµασίας, υποβολής,
κατοχύρωσης ή ανανέωσης αναγνωρισµένου
τίτλου βιοµ/κής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας

20%

Οι κατηγορίες δαπανών 4,5 δεν µπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 50% του συνολικού
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.

•

Λειτουργικά έξοδα. Περιλαµβάνονται ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισµού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες και έως το 60% του επιλέξιµου
προϋπολογισµού. Οι δαπάνες µίσθωσης δεν είναι επιλέξιµες όταν ο µισθωτής είναι
σύζυγος ή συγγενής 1ου και 2ου βαθµού.

•

∆απάνες για αµοιβές τρίτων. Περιλαµβάνονται δαπάνες νοµικής, συµβουλευτικής
και λογιστικής υποστήριξης, σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού
σχεδίου (έως 1.000 Ευρώ), υπηρεσίες θερµοκοιτίδας, εξειδικευµένα σεµινάρια
κατάρτισης. Οι δαπάνες νοµικής και λογιστικής υποστήριξης δεν µπορούν να
υπερβαίνουν είτε µεµονωµένα, είτε συνολικά, τα 2.000 Ευρώ.
Το ανώτατο ύψος της κατηγορίας δεν µπορεί να ξεπερνά το 8% του συνολικού
προϋπολογισµού της πρότασης.

•

Προβολή, δικτύωση και συµµετοχή σε εκθέσεις και έως 15% του συνολικού
προϋπολογισµού Το κόστος σχεδιασµού και κατασκευής ιστοσελίδας δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 2.000 Ευρώ, ενώ θα πρέπει να έχει ληφθεί µέριµνα τήρησης
προδιαγραφών προσβασιµότητας ΑµΕΑ.

•

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων), έως 30% του
προϋπολογισµού.

•

Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας έως 24.000 Ευρώ, όπου
περιλαµβάνονται όλες

οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Οι

νεοπροσλαµβανόµενοι, θα πρέπει θα πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στον
ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης και δεν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγου
ή συγγενή 1ου και 2ου βαθµού.
•

Αποσβέσεις παγίων και χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού έως 30% του
προϋπολογισµού.

•

Αγορά – χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού και διαµόρφωση εσωτερικού
χώρου µικρής κλίµακας, έως 40% του συνολικού προϋπολογισµού. Το κόστος
διαµόρφωσης χώρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 Ευρώ.

•

∆απάνες

προετοιµασίας,

υποβολής,

κατοχύρωσης

ή

ανανέωσης

αναγνωρισµένου τίτλου βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, έως 20% του
προϋπολογισµού.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων επί χρεών, ο ανακτήσιµος ΦΠΑ, η αγορά γης,
υποδοµών και γηπέδων.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται το
διάστηµα από 17.03.2016 έως 27.04.2016.

