ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι για την

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με
την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα:


άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,

ή


φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκούν συναφή
με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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.



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 Δράση, δεν υπερβαίνει
το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των
μεταφορών) στην τριετία


Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει
ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012
μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η
συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

I. Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να
είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα
πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού
ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ)

 ως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου
 έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική
ημερομηνία 15/04/2016

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις
(24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου

Επιλεξιμότητα δαπανών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης

ΔΑΠΑΝΕΣ

στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του
Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή
περίοδο ενίσχυσης είναι:

 το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό
αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
ως 60%
 οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης ως 10%
 Προμήθειες αναλώσιμων ως 15%
 Ασφαλιστικές Εισφορές δικαιούχου ως 30%
 το κόστος μισθωτής εργασίας ως 12.000€
 ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.), ως 20%
 οι αμοιβές τρίτων ως 20%
 Αγορά, χρηματοδότηση μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου
ως 40%
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.

