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Τι είναι το
ΕΠΑνΕΚ;

Το ΕΠΑνΕΚ (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), κατέχει
κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη
δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου
που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
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ΕΠΑνΕΚ: σηματοδοτεί τη στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας,
το οποίο υποστηρίζεται από το νέο ΕΣΠΑ 2014‐2020
Πρόγραμμα «σημαιοφόρος» της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας & της καινοτομίας στο
νέο ΕΣΠΑ  επικεντρώνεται σε εννέα (9) τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή /
Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές
Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές)
Εστίαση των επενδύσεων σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία
και με δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων
Ποσοστό ~ 25% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014‐2020 (εξαιρουμένων ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ)
Πολυτομεακό, αλλά και πολυταμειακό
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4,67 δισ.
4,67
δις €€
Προϋπολογισμός
ΕΠΑνΕΚ

Δημόσια Δαπάνη
εκ των οποίων 3,65 δις € από Διαρθρωτικά Ταμεία
της ΕΕ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)
Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας
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Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία
και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ποιος είναι
ο στόχος του
ΕΠΑνΕΚ;

 Στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα,
που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας.
 Υλοποίηση στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με
στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων
πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των Περιφερειών.
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 Στροφή σε δυναμικούς, εξωστρεφείς κλάδους και
δραστηριότητες για την ενίσχυση και ανάπτυξη
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τη χώρα.

Νέο
Παραγωγικό
Μοντέλο

 Βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.
 Νέα επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε δραστηριότητες
έντασης γνώσης.
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασισμένη στη διαμόρφωση
κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
(«οικοσυστήματος»).
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1. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

Προς ένα νέο
μοντέλο ανάπτυξης
βασισμένο σε
στρατηγικούς
πυλώνες.
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2. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς
και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους.

3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων
/δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά
για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό
περιβάλλον.
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Σχεδιασμός ΕΠΑνΕΚ 2014‐2020 / ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.
Θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - ΕΠΑνΕΚ
και αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων
ΘΣ1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

823,2
εκ.€

ΘΣ 2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των επικοινωνιών

520,5 εκ.
€

ΘΣ 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

883,9 εκ.
€

ΘΣ 4

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς

294,4
εκ.€

ΘΣ 6

∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης
των πόρων

102,3
εκ.€

ΘΣ 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων

291,8
εκ.€

ΘΣ 8

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της
εργασίας

526,1 εκ.
€

ΘΣ 10

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση

52,6 εκ.€

ΘΣ 11

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

84,3 εκ.€

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ
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ΑΠ 01 : «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες» προϋπολογισμού 2.367,8 εκ.€ ‐ 50,76%

Άξονες
Προτεραιότητας

ΑΠ 02 : «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
προϋπολογισμού 849,9 εκ.€ ‐ 18,22%
ΑΠ 03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
προϋπολογισμού 1.360,9 εκ.€ ‐ 29,17%
ΑΠ 04: «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» προϋπολογισμού 70,5 εκ.€ ‐ 1,5%
ΑΠ 05: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» προϋπολογισμού 16 εκ.€ ‐ 0,34%
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Σχέδιο Χρηματοδότησης
∆ημόσια ∆απάνη (€) ανά Κατηγορία Περιφέρειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – 21% :
•ATTIKH
•NΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – 16%:
•∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
•ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

•ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – 63%:

•ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

•ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

•ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

•ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

•ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

•ΗΠΕΙΡΟΣ

•ΚΡΗΤΗ

•ΘΕΣΣΑΛΙΑ
•∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
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Σχέδιο Χρηματοδότησης

∆ημόσια ∆απάνη (€) ανά Κατηγορία Περιφέρειας και ∆ιαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)

•11

11

 Στόχευση σε δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους
με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που δημιουργούν
ευκαιρίες ανάπτυξης & απασχόλησης

Σημαντικές
Κατευθύνσεις
Υλοποίησης (1/3)

 Συμμετοχή των επιχειρήσεων και κοινωνικών
εταίρων, στην διαμόρφωση των προτεραιοτήτων
και των δράσεων

… και με αξιοποίηση εμπειρίας
τρέχουσας περιόδου

 Αξιοποίηση συνεργειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο (ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, CEF, COSME, εθνικές
αναπτυξιακές πολιτικές κλπ)
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 Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την
μόχλευση πόρων

Σημαντικές
Κατευθύνσεις (2/3)
… και με αξιοποίηση εμπειρίας
τρέχουσας περιόδου

 Σχεδιασμός του Προγράμματος με σαφή
προσανατολισμό στα αποτελέσματα
 Έμφαση στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των δράσεων με τη χρήση επιλεγμένων δεικτών
 Θέσπιση «στοχευμένων» κριτηρίων επιλογής
πράξεων ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΠ
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 Απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής & ευελιξία
στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων
 Ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης εθνικών πόρων

Σημαντικές
κατευθύνσεις (3/3)

 Δεσμευτικές προθεσμίες αξιολόγησης, ένταξης /
απένταξης, νομικών δεσμεύσεων, πληρωμών
 Προγραμματισμός προσκλήσεων με διευρυμένη
συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης –
Δεσμευτικοί στόχοι
 Ενιαίο Πληρ/κό Σύστημα για δράσεις Κρατικών
Ενισχύσεων (διαφάνεια, ταχύτητα, αξιοπιστία)
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ΕΠΑνΕΚ – 1Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ιούνιος 2015
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 1Ης ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (εκατ. €)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

372,50

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

467,05

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

344,06

TΠΕ

57,16

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΤΥΟΥΡΙΣΜΟΣ/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

37,44

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

25,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

25,00

TEXNIKH ΒΟΗΘ

77,60

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΤΥΟΥΡΙ
ΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛ
3%
TΠΕ
4%

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
2%
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
2%

TEXNIKH ΒΟΗΘ
6%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
26%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24%

1.405,81
ΕΡΕΥΝΑ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
33%
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∆ράσεις 1ης εξειδίκευσης (ΑΠ 01-01Σ) - ΕΤΑΚ



ΕΠ

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

1β

1.1. Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)

Π/Υ Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β: 848,67 εκ. €
Π/Υ εξειδίκευσης 1β: 341,05 εκ. € (40,18%)
Δράση 01‐1b‐1.1‐01: Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
• 01 ‐ Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε
λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων
• 02 ‐Δράσεις για την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και
ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
• 03 ‐ Υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας



Δράση 01‐1b‐1.1‐02: Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες
• Χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης διά μέσου διακρατικών ερευνητικών
συμφωνιών



Δράση 01‐1b‐1.1‐03: ERANET
• Υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών ομάδων να συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές δραστηριότητες



Δράση 01‐1b‐1.1‐05: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
• Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή για την διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στο διεθνές περιβάλλον
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∆ράσεις 1ης εξειδίκευσης (ΑΠ 03-03Σ) - ΕΤΑΚ
ΕΠ

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

1α

3.1. Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη βελτίωση της
καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Π/Υ Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a: 203,94 εκ. €

Π/Υ εξειδίκευσης 1a: 121,00εκ. € (59,33%)

 Δράση 03‐1a‐3.1‐01: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας
• Σκέλος Α: Προετοιμασία. Ενίσχυση των φορέων συντονισμού των ερευνητικών υποδομών του Εθνικού
Οδικού Χάρτη (κύρια και δευτερεύουσα λίστα) για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανά
Ερευνητική Υποδομή
• Σκέλος Β: Eνίσχυση των Eρευνητικών Yποδομών του Οδικού Χάρτη οι οποίες είναι ώριμες και δύνανται
να παρέχουν πρόσβαση σε χρήστες.
 Δράση 03‐1a‐3.1‐02: ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
• Eνίσχυση των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας του ερευνητικού ιστού με την ενίσχυση των
στρατηγικών επιλογών των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων μέσω της υλοποίησης έργων
υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την έξυπνη
εξειδίκευση.
 Δράση 03‐1a‐3.1‐03: Χρηματοδότηση ERC Grant Schemes
• Xρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 6η, 7η και 8η προκήρυξη των ERC Grant
Schemes αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν τελικώς στο πλαίσιο αυτών λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο
προϋπολογισμό.
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ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΑνΕΚ – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
2. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στους οκτώ (8)
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού):
‐ Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
‐Εφοδιαστική Αλυσίδα
‐ Ενέργεια
‐ Περιβάλλον
‐ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
‐ Υγεία
‐ Υλικά – Κατασκευές
‐ Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αφορά σε επενδύσεις για:
 τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων,
 υιοθέτηση χρήσης ΤΠΕ,
 αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων,
 ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών,
 βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από
πενήντα (50) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από δέκα (10) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την
31/12/2013.
 Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) οι
οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της ∆ράσης θα
ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
 Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ.
1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας-De minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι
δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον
τουρισμό.
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Οι εξαιρέσεις του de minimis:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα
τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
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δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες
χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή
με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική
δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί
των εισαγόμενων.
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να
πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και
Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που
δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
26

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνέχεια)
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες
υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης
ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως
υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και
λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης
ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
• να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνέχεια)
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή
τη ∆ράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την
ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
∆εν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι
δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και
επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 15.000€ ‐ 200.000 €
 Π/Υ δράσης: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους
 Ενίσχυση σύμφωνα με τον ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό (De Minimis)
 A κύκλος : 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)
 Β κύκλος : 78 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,

32.560.000

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική

Μακεδονία,

Ιόνια

Νησιά,

4.800.000

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική

11.200.000

Στερεά Ελλάδα

2.000.000

Νότιο Αιγαίο

1.440.000

ΣΥΝΟΛΑ

52.000.000

30

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των
επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την
πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Προκαταβολή μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
του επενδυτικού σχεδίου.

32

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
•
•
•

•
•
•

ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της
χρήσης ΤΠΕ,
ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων
μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης,
επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών
Design,
η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε
εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά
πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
οι αμοιβές τρίτων
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Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου
ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με
εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης.
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 Στόχος: Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική
αγορά.
 Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού. Οι επιλέξιμες
κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν
επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
 Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 Ενίσχυση σύμφωνα με τον ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό (De Minimis)
 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 15.000€ ‐ 150.000 €
 Π/Υ δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. €
 A κύκλος υποβολής : 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)
 Β κύκλος υποβολής : 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική

Μακεδονία

Κεντρική

Μακεδονία,

&

Θράκη,

8.216.000

Ήπειρος,

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική

Μακεδονία,

Ιόνια

Νησιά,

6.584.000

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα

2.800.000
800.000

Νότιο Αιγαίο

1.600.000

ΣΥΝΟΛΟ

20.000.000
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
•

•
•
•

Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να
πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις
εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές
επιχειρήσεις.
να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο
δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες
υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
• να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη
Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον
τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα
δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της
πρότασης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις
που εξομοιώνονται με αυτές.
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την
πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Προκαταβολή μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
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Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
• οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
• οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες
(επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
• οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
• η προβολή ‐ προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
• οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας
ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
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«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων
επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της
απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Δυνητικοί δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή
ενώσεις αυτών, τα οποία:
 είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
υποβολή της αίτησης ή
 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις
προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην
Πρόσκληση του Προγράμματος.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
•

•
•
•

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν να κάνουν έναρξη στη ∆ΟΥ σε χρόνο και με νομική
μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑ∆
στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας
επιχείρησης)
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής
πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία
τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από
την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Μορφές Επιχείρησης
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία,
Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.
4019/2011.
Τομείς Δραστηριότητας:
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά ‐ Κατασκευές
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013,
άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας‐De
minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές
με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»






Ενίσχυση σύμφωνα με τον ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό (De Minimis)
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: έως 60.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Προκαταβολή μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής,
Π/Υ δράσης: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους
 A κύκλος υποβολής : 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)
 Β κύκλος υποβολής : 72 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΤΠΑ.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Π/Υ (Δ/Δ) €

Ανατολική Μακεδονία‐ Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

28.960.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

8.520.000

Αττική

7.360.000

Στερεά Ελλάδα

1.840.000

Νότιο Αιγαίο

1.320.000

ΣΥΝΟΛΟ

48.000.000
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
• ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
• το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές
εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική
τηλεφωνία),
• τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή
γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες ‐ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη
επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες
εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων,
συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
• οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
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«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (συνέχεια)
• το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας
μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
• ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
• οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
• οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό
θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού σχεδίου.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την
οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα:
άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την
1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης,
ή
φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί
πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική
δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου,
μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου,
γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου,
συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου,
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού,
μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου,
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή
συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου
και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν
στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
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Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ.
1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις
Ήσσονος Σημασίας-De minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς
επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση.
Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική
δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆)
οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της ∆ράσης θα
ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς
αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
• Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
• 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.
• 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.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000
ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο
(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της
πρότασης.
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 5.000 ‐ 25.000 €



Ποσοστό ενίσχυσης: 100%



Προκαταβολή μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι
ισόποσης εγγυητικής επιστολής



Π/Υ δράσης: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
 A κύκλος υποβολής : 17,5 εκατ. € (35% του Π/Υ)
 Β κύκλος υποβολής : 32,5 εκατ. € (65% του Π/Υ)
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Π/Υ (Δ/Δ) €

Ανατολική Μακεδονία‐ Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

10.500.000,00

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

3.115.000,00

Αττική

2.730.000,00

Στερεά Ελλάδα

679.000,00

Νότιο Αιγαίο

476.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

17.500.000
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:
•

ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40%
του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας
θέσης εργασίας),

•

το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, φυσικό
αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),

•

τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής
υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού
σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες
εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των
επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
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• ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (συνέχεια):
• οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
• το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης
υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
• ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
• οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
• οι αμοιβές τρίτων.
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Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον
παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού σχεδίου.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
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ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία
που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής
των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή
τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης
της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν
αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και στο σύνολο των
εγγράφων που την συνοδεύουν).
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των
κριτηρίων που θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
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Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των
εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος, θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.
Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.
E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr
Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300.

62

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014‐2020

Facebook: http://www.facebook.com/antagonistikotita
Twitter:

http://twitter.com/epan_ii

Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
Site:

http://www.antagonistikotita.gr
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