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Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή
Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της
υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων».
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120 εκατ. €, και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος ,
Α’ εξάμηνο 2016: 72 εκατ. € (60%) και 2ος κύκλος Β’ εξάμηνο 2016: 48 εκατ. € (40%).

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και
συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας1 και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
Κατηγορία Α - Άνεργοι


να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.



να διαθέτουν ΑΦΜ



κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης
επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος).



να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική
Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.



να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ. 2008), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό
κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του
επιχειρηματικού σχεδίου.



να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας



να τηρούν τον κανονισμό De Minimis

1

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της
φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. Στ, παραγρ. 2, άρθρο 12
του ΚΦΕ)
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να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία /
επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Κατηγορία Β – Ασκούντες Επαγγελματική Δραστηριότητα


να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.



να διαθέτουν ΑΦΜ



κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης
επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος)



να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς
και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011



να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ. 2008), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό
κατάλογο δυνητικών δικαιούχων τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης
του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.



να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας



να τηρούν τον κανονισμό De Minimis



να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία /
επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων, για
κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά.
Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού
σχεδίου είναι είτε σύζυγοι είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
Διευκρινίζεται ότι:
 Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύστασης νέας
επιχείρησης
 Στα εταιρικά σχήματα η συμπληρωματικότητα εξετάζεται σε σχέση με τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ
των ειδικοτήτων αλλά και σε σχέση με τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο και τεκμηριώνεται βάσει αυτού.
 Η συμπληρωματικότητα μπορεί να είναι κάθετη ή/και οριζόντια, όπου η κάθετη συμπληρωματικότητα διασφαλίζει
συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τομέων και η οριζόντια συμπληρωματικότητα διασφαλίζει
συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα.

Ενισχυόμενοι Τομείς Προτεραιότητας
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της
παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως
ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα ΧΙΙ της Πρόσκλησης).
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).
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Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
του δικαιούχου για χρηματοδότηση. Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν
επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης του Προγράμματος για τη διετή περίοδο ενίσχυσης
είναι:
Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισμό του επιχειρηματικού
σχεδίου

1

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματική τηλεφωνίας, ύδρευσης,
θέρμανσης)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής,
συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και
σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού
σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)

8%

3

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής
σε εκθέσεις

15%

4

Αποσβέσει παγίων2/χρηματοδοτική μίσθωση4
εξοπλισμού

30% ΕΚΤ (χωρίς χρήση ρήτρας
ευελιξίας)

5

Αγορά3 / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού6 /
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

6

Προμήθεια αναλωσίμων

7
8
9

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
(επιχειρηματία/εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής,
κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο
τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

40% (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
15%
30%
24.000€
20%

Προϋπολογισμός Εργων
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 έως 60.000€. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό
μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την
υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο
αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του
υπερβάλλοντος κόστους.

Διάρκεια Εργων
2

Αφορά αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και άυλων) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της χρονικής
περιόδου υλοποίησης της πράξης και που υπολογίζεται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται
πλήρως εντός του έτους σο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς Φ.Π.Α)
3
Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμο το κόστος αγοράς εξοπλισμού με την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για τρία (3)
έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας - άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3
της ΥΠΑΣΥΔ
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Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) μήνες και
κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους

Ποσοστό Ενίσχυσης
100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται από 17/03/2016 έως και 27/04/2016. Δεν κατατίθεται φυσικός
φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν
μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα
επενδυτικά σχέδια.
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