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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:
Eνέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υλικά- Κατασκευές
Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων

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

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
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