ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ
Στόχος του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού
ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα τα
οποία:
 είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή
της αίτησης ή
 Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί
επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν
σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να
πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα
πρέπει πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΑΝΕΡΓΟΙ
•

Να είναι άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης.

•

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

•

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο

αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου

•

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
•

Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους

επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008),
•

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•

Να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί

επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν είναι επιλέξιμοι οι
ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις
ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται
εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα
αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών
•

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο

αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου
•

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)
•

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

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 επαγγελματική
δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

1

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης,
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας
σε θερμοκοιτίδες, κα.)

2

3

Μέγιστο
επιλέξιμο
ποσοστό

για
αμοιβές
τρίτων
(νομικής,
Δαπάνες
συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες
θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης
επιχειρηματικού
σχεδίου
και
επαγγελματικής
κατάρτισης, κ.α.)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε
εκθέσεις
παγίων

/

Χρηματοδοτική

μίσθωση

4

Αποσβέσεις
εξοπλισμού

5

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

6

Προμήθεια αναλωσίμων

7

εισφορές
Ασφαλιστικές
(επιχειρηματία/εταίρων)

8

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)

9

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή
ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή
πνευματικής ιδιοκτησίας

/

δικαιούχου

60%

8%

15%
30% ΕΚΤ
(χωρίς
χρήση
ρήτρας
ευελιξίας)
40% με
χρήση
ρήτρας
ευελιξίας
15%
30%

24.000€
20%

