ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην
περιφέρεια:
Εκτιμώμενος αριθμός
επχσεων που θα
χρηματοδοτηθούν:
Ποσοστό επιχορήγησης
Διάρκεια υλοποίησης
Προϋπολογισμός έργου

Ποιοι δικαιούνται να
καταθέσουν αίτηση

Συνολικά 19.500.000€

900-1000 επχσεις συνολικά
(μέσο ύψος επένδυσης 20.000€)
100%
Έως 24 μήνες
Από 5.000€ μέχρι 25.000€
Για συνεργατικό σχήμα δύο προσώπων
έως 40.000€ και τριών και άνω έως 50.000€
Α.
Άνεργοι
πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης γραμμένοι στα μητρώα ανέργων
ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
Β.
Φυσικά
πρόσωπα
πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατά την 11-22016 ασκούν δραστηριότητα συναφή με
την ειδικότητά τους και δεν έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας
Γ. Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων
εφόσον
-έχουν ίσα εταιρικά μερίδια
-υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα
μεταξύ των ειδικοτήτων των φυσικών
προσώπων.
-Εισόδημα έτους 2015 μικρότερο των 20.000€
για ατομική δήλωση ή 35.000€ για
οικογενειακή δήλωση.
-Να έχουν μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου
-Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ ή να
ενεργοποιήσουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την
απόφαση ένταξης.
-Να λειτουργούν σε αυτοτελή επαγγελματικό
χώρο
-Να μην έχουν λάβει ως φυσικά πρόσωπα
επιδότηση από άλλα προγράμματα μετά την
1-1-2012.
(εξαιρούνται
προγράμματα
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Ποιοί κλάδοι είναι κατ’ αρχήν
επιλέξιμοι

Πότε θα καταθέσω την
πρόταση

Επιλέξιμες δαπάνες

Διαδικασία Υλοποίησης

Υποχρεώσεις μετά την
ολοκλήρωση

Τι πιθανότητες έχω να
εγκριθώ;

κατάρτισης)
Αγροτοδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων
Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών
Υγεία-Φάρμακα
Υλικά-κατασκευές
Εφοδιαστική αλυσίδα
Από 08-3-2016 μέχρι 15-4-2016
Μόνο ηλεκτρονικά χωρίς φυσικό φάκελο
1.Λειτουργικά
έξοδα
έως
60%
του
προϋπολογισμού
2.Δαπάνες για αμοιβές τρίτων έως 20%
(παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
μέχρι 1.000€, λογιστικής και νομικής
υποστήριξης έως 2.000€)
3.Δαπάνες
προβολής
δικτύωσης
και
συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% (κατασκευή
ιστοσελίδας έως 2.000€).
4.Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%
5.Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου/ων έως
30%
6.Μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων
εργασίας έως 12.000€
7.Αποσβέσεις παγίων έως 20%
8.Αγορά εξοπλισμού/διαμόρφωση εσωτερικού
χώρου μικρής κλίμακας έως 40% και έως
5.000€ για τα κτιριακά
Επιλέξιμες από ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης.
-Έως 2 ενδιάμεσα αιτήματα ελέγχου, >25%
και >50% και 1 τελικό αίτημα
-3
αιτήματα
τροποποίησης
φυσικού
αντικειμένου
-Προκαταβολή μέχρι 40% με ισόποση
εγγυητική
-Να υπάρχει η επιχείρηση για 3 έτη μετά την
ολοκλήρωση εφ’ όσον κάνει χρήση της
κατηγορίας
δαπάνης
προμήθειας
εξοπλισμού/κατασκευών.
Η αλήθεια είναι ότι τα διαθέσιμα χρήματα είναι
πολύ λίγα σε σχέση με το ενδιαφέρον των
επχσεων.
Έτσι,
η
πιθανότητα
χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είναι γενικά
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Γιατί να εμπιστευθώ την
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. για να
υποβάλλω την αίτηση
χρηματοδότησης;

Ποια δικαιολογητικά
απαιτούνται για να συνταχθεί
ο φάκελος της αίτησης
χρηματοδότησης;

χαμηλή. Η ειδικότερη βαθμολογία για κάθε
επχση θα μπορεί να δώσει σαφέστερη εικόνα.
 Γιατί δεν είναι απρόσωπη συμβουλευτική
εταιρεία, αλλά οι άνθρωποι που μπορώ να
βλέπω και συμβουλεύομαι κάθε μέρα.
 Γιατί μέχρι σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια,
έχει
επιδείξει
υψηλότατο
ποσοστό
επιτυχίας
>95%
στα
αντίστοιχα
προγράμματα προηγούμενων ετών.
 Γιατί έχει ένα πελατολόγιο 250 και πλέον
επιχειρήσεων της περιοχής απόλυτα
ευχαριστημένων
 Γιατί διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό
 Γιατί διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία
και τεχνογνωσία
 Γιατί
τα
κοστολόγιά
της
είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών
επιχειρήσεων της περιοχής μας.
Ζήτησε από το γραφείο μας για να σου δοθεί
αναλυτική και εξειδικευμένη λίστα με τα
δικαιολογητικά, προσαρμοσμένη στο είδος
της επιχείρησής σου.
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