ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία
χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για δωρεάν προέλεγχο ένταξης σας στο πρόγραμμα μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 414325 ή
να μας αποστείλετε αίτηση ενδιαφέροντος στο genecon@gmail.com.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Μαργαριτόπουλος Νίκος

Δικαιούχοι Προγράμματος
1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (11
Φεβρουαρίου 2016)
2. 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 (11 Φεβρουαρίου 2016).
3. Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών
κατηγοριών, με σκοπό την ίδρυση νέας πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης.

Επιλέξιμοι κλάδοι
 Αγροδιατροφή
 Ενέργεια
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 Υγεία – Φάρμακα
 Υλικά – Κατασκευές
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Περιγραφή Προγράμματος
Ποσοστό
Ενίσχυσης
Προκαταβολή
Προϋπολογισμός
Επενδυτικών
Σχεδίων

100% του συνολικού προϋπολογισμού
40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης

15.000 € - 60.000 €

Διάστημα
υποβολής
προτάσεων

17/03/2016 – 27/04/2016

Διάρκεια
Υλοποίησης

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης.

Στόχος Δράσης

Μορφές
Επιχειρήσεων

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Στοχεύει:
Α) στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με
έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
Β) Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων
απασχόλησης.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις
ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 Ομόρρυθμη Εταιρεία
 Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
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Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορία δαπάνης

Επιλέξιμες
Δαπάνες

Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό
στον επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό

Λειτουργικά κόστη (ενοίκια επαγγελματικού
χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

≤60%

Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική,
λογιστική υποστήριξη, υπηρεσίες
θερμοκοιτίδων)

≤8%

Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση

≤15%

Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού

≤30%
≤50%

Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /
διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής
κλίμακας

≤40%

Προμήθεια αναλωσίμων

≤15%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
(επιχειρηματία / εταίρων)

≤30%

Μισθολογικό Κόστος νέα/ες θέσης/εις
εργασίας

≤24.000 €

Προετοιμασία, υποβολή, κατοχύρωση ή
ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο
βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

≤20%
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Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α) Κριτήρια για Ανέργους
1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά της υποβολή της αίτησης.
2. Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης
χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος).
4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ανωτέρω επιχειρηματικές
μορφές.
5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης,
και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ
επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
6. Να λειτουργούν νόμιμα εντός Ελληνικής Επικράτειας.
7. Το συνολικό ποσό 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 € (ή 100.000 € για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό
έτος και τα δύο προηγούμενα), πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από 01/01/2012 μέχρι
και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην
περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο / εταίρο ξεχωριστά.
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Κριτήρια επιλεξιμότητας
Β) Κριτήρια για Ασκούντες Επαγγελματική Δραστηριότητα
1. 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. 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 ακαθαρίστων εσόδων
από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας).
2. Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης
χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος).
4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ανωτέρω επιχειρηματικές
μορφές.
5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης, τους οποίους θα
πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ
επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
6. Να λειτουργούν νόμιμα εντός Ελληνικής Επικράτειας.
7. Το συνολικό ποσό 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 € (ή 100.000 € 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.
8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από 01/01/2012 μέχρι
και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην
περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο / εταίρο ξεχωριστά.
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