«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.

ΣΚΟΠΟΣ
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για
την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 80.000.000,00 €.

2.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης
 Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
 Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται
σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.
 Νέα εταιρικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά από τους ανωτέρω υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν
την υφιστάμενη ατομική τους δραστηριότητα
 Συνεργατικά σχήματα μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια

3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό –
Ποσό στον προϋπολογισμό

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

3
4
5
6

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ΔΕΚΟ, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες κ.α.)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και
παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια κ.α.)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
Προμήθεια αναλώσιμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ ες θέση/ εις

7

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

8

Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

1
2

60% και έως 12.500€
20%
10%
15%
30%
12.000,00€ ανά ΕΜΕ
20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας
ευελιξίας
40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
3.500 + 6.500

Η Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων.
4.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών
και ανέρχεται συγκεκριμένα:
 έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει
ατομική επιχείρηση
 έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων
ατόμων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα
φορολογικά έτη 2013,2014 & 2015, να μην υπερβαίνει τις ≤
22.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα ή τις ≤ 35.000 ευρώ για
οικογενειακό εισόδημα.
 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να
μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα από την 01.01.2013 μέχρι και την μέχρι και
την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η
συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζονται ως εξής:
 Για την πρώτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 05/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/08/2017.
 Για τη δεύτερη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 06/09/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017.
 Για τη τρίτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017.
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

