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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

1. Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-150χιλ €, Δαπάνες: Κτιριακά,
αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί, προσωπικό

2.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 40%-50% ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π/Υ 15-200ΧΙΛ€, ΔΑΠΑΝΕΣ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ,
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ISO, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, για έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
3. συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 100%
Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ ευρώ. Χρηματοδοτούνται: Αγορά εξοπλισμών λειτουργικές δαπάνες,
ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος.
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΑΝΕΡΓΟΙ Η ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
4.
100% ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Π/Υ 15ΧΙΛ ΕΩΣ 60ΧΙΛ €, ΔΑΠΑΝΕΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλεφωνικά κέντρα:
Αττική- Αθήνα: 2110126005 / ISP ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- Στερεά Ελλάδα: 2231043486
www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr Skype Name : epihirinconsulting

1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να έχουν συσταθεί έως την
31/12/2015.
Να απασχολούν κατά μέσο όρο κατά το χρόνο λειτουργίας τους 0,5 ΕΜΕ
Να διαθέτουν σε ισχύ νόμιμη άδεια ή να έχουν υποβάλλει φάκελο για αδειοδότηση
Προϋπολογισμός & επιδότηση:15.000€-150.000€ 40%-50%. Ο Π/Υ του έργου ΔΕΝ μπορεί να
είναι μεγαλύτερος του κύκλου εργασιών 2015
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% με πρόσληψη νέου προσωπικού)
για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην
ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο
δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με προσκόμιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολή προκαταβολής.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακάκια κτλ
 μηχανήματα και εξοπλισμός
 εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό
 προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 ευρώ
 λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 ευρώ
 μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθωσης δεν
υπάρχει περιορισμός στην αγορά μεταφορικών μέσων.
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες : παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, έρευνες αγοράς
 μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του συνολικού
προϋπολογισμού με ανώτατο τα 24.000 ευρώ
Ξενοδοχεία
Καταλύματα
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
κατασκηνώσεις
κάμπινγκ
Ενοικιάσεις λεωφορείων
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών κτλ.
Θαλάσσιες μεταφορές



Ταξιδιωτικά πρακτορεία
Υπηρεσίες κρατήσεων
διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων
Οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών
εκθέσεων κτλ
Ενοικίαση αλόγων ιππασίας
Εκμάθηση θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες γηπέδων (5χ5, τένις, γκολφ
κτλ.)
Υπηρεσίες καρτ

Υπηρεσίες πισίνας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής
Υπηρεσίες διοργάνωσης γάμων και συναφών
εκδηλώσεων
Χιονοδρομικά κέντρα
Ενοικίαση σκαφών
Ενοικίαση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
(κυματοσανίδες, σκι κτλ.)
Ενοικίαση ποδηλάτων

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την 11 Φεβρουαρίου 2016
Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης & τουλάχιστον 30% στο 1ο έτος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016
Πληροφορίες: www.epihirin.gr info@epihirin.gr skype: epihirinconsulting
Αττική 2110126005 Στερεάς:2231043486

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για να αναβαθμιστούν και
να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015, έχουν
λιγότερους από 50 εργαζομένους, διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή έχουν αιτηθεί για
αυτή, να μην λειτουργούν ως franchise και δραστηριοποιούνται στους τομείς:
1. Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
2. Eνέργεια
3. Περιβάλλον
4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
5. Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
6. Υγείας - Φαρμάκων
7. Υλικά- Κατασκευές
8. Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες
Προϋπολογισμός & επιδότηση:
15.000€- 200.000€ ή έως τον κύκλο εργασιών του 2015 αν είναι μικρότερος των
200χιλ€
Ποσοστό ενίσχυσης έως 40%, (φθάνει το 50% με πρόσληψη νέου προσωπικού)
Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης & τουλάχιστον 30% στο 1ο έτος.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις &
περιβάλλον χώρος

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

3. Άϋλες ∆απάνες

Μισθολογικό κόστος
4. υφιστάμενου ή νέου
προσωπικού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση
Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών
πληροφορικής
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα
γραφείο, τηλεφωνικά κέντρα)
3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την
αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων

% Στο Έργο

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού

40% και μέχρι
24.000€
(12.000,00€/ΕΜΕ)

40%

90%

100% και σε
κάθε
περίπτωση μέχρι
100.000€

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 11/02/2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 07 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016
Πληροφορίες: www.epihirin.gr info@epihirin.gr skype: epihirinconsulting
Αττική 2110126005 Στερεάς:2231043486

3.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 3ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων
επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους
και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι:
Οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι
 πτυχιούχοι 3βάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕI),
 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της πρότασης ή
 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε
δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
 Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€
για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα
 Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι την
ημερομηνία υποβολής
Προϋπολογισμός & επιδότηση: 5.000 -25.000€
Επιχορηγούνται στο 100% δράσεις από 5.000 ως 25.000 ευρώ. Για κάθε εγκεκριμένη
επενδυτική πρόταση θα υπάρξει η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40%
επιδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για
συνεργασία 2 δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως 40.000€, ενώ για συνεργασία 3 ή
περισσότερων δικαιούχων αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

Επιχορηγούνται δραστηριότητες: 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.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Ενισχύονται τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως
:
/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης
Η αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 5χιλ€) σε ποσοστό έως 40%
1
του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
Τα λειτουργικά κόστη της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση, κινητή επαγγελματική
2
τηλεφωνία, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
3 Οι αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κτλ) έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
4 Οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
5 Η προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
6 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
7 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€
8 Αποσβέσεις Παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 8/3/2016
Υποβολές από 8/3/2016-10/5/2016
Πληροφορίες: www.epihirin.gr info@epihirin.gr skype: epihirinconsulting
Αττική 2110126005 Στερεάς:2231043486

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ενισχύεται δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων - start
ups με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη
τουλάχιστον ενός ατόμου.
Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι:
 φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών τα οποία είτε είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι μισθωτοί.
 Να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα (εάν τα μικτά έσοδα από εμπορική
δραστηριότητα είναι λιγότερα του 25% του συνόλου θεωρείται ότι δεν ασκούν)
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές.
Προϋπολογισμός & επιδότηση: έως 15.000- 60.000€ - 100%
Ενισχύονται έργα συνολικού π/υ επένδυσης από 15χιλ έως 60χιλ€ και το ποσοστό ενίσχυσης των
επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής,
Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς
της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της
απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς:
Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
Eνέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υλικά- Κατασκευές

Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
Περιβάλλον
Υγείας - Φαρμάκων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες

Επιλέξιμες Δαπάνες
Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας
επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Για την 2ετία αυτή καλύπτονται οι δαπάνες:











Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες
φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κά.) έως 60% επί του προϋπολογισμού.
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες
θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής
κατάρτισης κ.α) έως 8% επί του προϋπολογισμού. - Δαπάνες προβολής δικτύωσης και συμμετοχής σε
εκθέσεις έως 15% επί του προϋπολογισμού.
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% ΕΚΤ
Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως
40% και έως 5.000€ Αθροιστικά οι ανωτέρω δύο δαπάνες έως το 50% του συνόλου του Π/Υ έργου.
Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% επί του προϋπολογισμού.
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% επί του προϋπολογισμού.
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/ έως του ποσού των 24.000 ευρώ.
Δαπάνες προετοιμασίας , υποβολής κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο
βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας έως 20% επί του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 17/3/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016
Πληροφορίες: www.epihirin.gr info@epihirin.gr skype: epihirinconsulting
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