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Τπθρεςίεσ Das Premium 

προσ τθν επιχείρθςι 

ςασ:  
Προ‐αξιολόγθςθ και βελτιςτο‐ 

ποίθςθ τθσ βακμολογίασ ςασ.  
Τποςτιριξθ κατά τθν υποβολι 

και κατά τθ διάρκεια τθσ αξιο‐ 

λόγθςθσ τθσ επζνδυςισ ςασ,  
Διαχείριςθ του ζργου κατά 

τθν υλοποίθςθ,  
Τποςτιριξθ κατά τθν εκταμί‐ 

ευςθ τθσ επιδότθςθσ. 

 
Α Κατθγορία: Άνεργοι πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανζργων  

του ΟΑΕΔ κατά τθν υποβολισ τθσ αίτθςθσ  
Β Κατθγορία: Χυςικά πρόςωπα πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι οποίοι κατά τθν  

θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (11/02/2016), αςκοφν ςυναφι με τθν ειδικότθτά τουσ 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα και δεν ζχουν ςχζςθ μιςκωτισ εργαςίασ, οφτε λαμβάνουν ςφνταξθ  
γιρατοσ. 

 
1. Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΧΜ).   
2. Σο ςυνολικό δθλωκζν ειςόδθμά τουσ για το 

φορολογικό ζτοσ 2015 να μθν υπερβαίνει, ανάλογα με τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, τισ 
20.000,00€ για το ατομικό ειςόδθμα ι τισ 35.000,00€ για το οικογενειακό ειςόδθμα.   

3. Κάκε επιλζξιμο φυςικό πρόςωπο να ςυμμετζχει ςτθν υποβολι μίασ και μόνο αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου (είτε αυτοτελϊσ, είτε ωσ εταίροσ).   

4. Να δραςτθριοποιθκοφν επαγγελματικά ςε δραςτθριότθτα ςυναφι με τθν ειδικότθτά τουσ (τίτλο 
ςπουδϊν), ςυςτινοντασ επιχειριςεισ αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ επιχειρθματικζσ 
μορφζσ: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομικι Επιχείρθςθ κακϊσ και KOINΕΠ (Ν. 4019/2011) ι υνεταιριςμό. 
τα επαγγζλματα όπου ειδικό νομικό κακεςτϊσ επιτρζπει τθ ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου οριςμζνθσ 
μόνο μορφισ (π.χ. δικθγορικι εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικόσ αυτόσ τφποσ αποτελεί επιλζξιμθ 
μορφι νομικοφ προςϊπου για τθ Δράςθ.  

5.Να μθν ζχουν ςχζςθ μιςκωτισ εργαςίασ και να μθ λαμβάνουν ςφνταξθ γιρατοσ κατά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ.  

6.Να κάνουν ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ΜΟΝΟ ςτουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ (Α Κατθγορία) και  
να διακζτουν μόνο επιλζξιμουσ ΚΑΔ κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ και κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου (Β. Κατθγορία). θμείωςθ: Δφναται οι δικαιοφχοι να 
διακζτουν ΚΑΔ λιανικοφ και χονδρικοφ εμπορίου ωσ ςυμπλθρωματικι δευτερεφουςα δραςτθριότθτα 
εφόςον είναι απαραίτθτθ για τθν άςκθςθ τθσ κφριασ επιλζξιμθσ δραςτθριότθτασ.  

7.Να τθρείται ο κανονιςμόσ De Minimis  
8. Να μθν ζχουν εγκρικεί και να μθν ζχουν λάβει ενίςχυςθ από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 

από τθν 1.01.2012 μζχρι και τθν μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Εξαιρείται θ 

ςυμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ κατάρτιςθσ. 

 
ΚΑΘΕΣΩΕΝΙΨΤΗ 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ 
& ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

το πλαίςιο του προγράμματοσ 

ενιςχφονται ζργα ςυνολικοφ προχ‐ 

πολογιςμοφ φψουσ ζωσ 25.000€ 

(ςτθν περίπτωςθ 1 ατόμου), ζωσ 

40.000€ για ςυνεργατικά ςχιματα 2 

ατόμων, ζωσ 50.000€ για ςυνεργα‐ 

ςίεσ τριϊν ι περιςςότερων ατόμων.  
Σο ποςοςτό ενίςχυςθσ των 

επενδυ‐ τικϊν προτάςεων ορίηεται 

ςε 100% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ  

‐ Λειτουργικά ζξοδα (ενοίκια επαγγελματικοφ χϊρου, δαπάνεσ θλεκτριςμοφ, ςτακερισ και κινθτισ 
επαγγελματικισ τθλεφωνίασ, φδρευςθσ, κζρμανςθσ, λοιπζσ κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ, δαπάνεσ φιλοξενίασ ςε 
κερμοκοιτίδεσ ...) ζωσ 60% του προχπολογιςμοφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου  

‐ Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων (νομικι, ςυμβουλευτικι, λογιςτικι υποςτιριξθ, ςφνταξθ και παρακολοφκθςθ 
επιχειρθματικοφ ςχεδίου, υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ, εξειδικευμζνα ςεμινάρια επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ...) ζωσ 20% του προχπολογιςμοφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου   

‐ Δαπάνεσ προβολισ, δικτφωςθσ και ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ ζωσ 10% του Π/Τ  
‐ Προμικεια αναλωςίμων ζωσ 15% του Π/Τ  
‐ Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δικαιοφχου (επιχειρθματία/εταίρων) ζωσ 30% του Π/Τ  
‐ Μιςκολογικό κόςτοσ για νζα/εσ κζςθ/εισ μζχρι 12.000€   
‐ Αποςβζςεισ παγίων / Ψρθματοδοτικι μίςκωςθ εξοπλιςμοφ  
‐ Αγορά/Ψρθματοδοτικι μίςκωςθ εξοπλιςμοφ /Διαμόρφωςθ εςωτερικοφ χϊρου μικρισ κλίμακασ  
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

 
 

   
 

     
Δυνατότθτα προκαταβολισ : μζχρι  

40% τθσ αναλογοφςασ ∆θμόςιασ 
∆απάνθσ ζναντι ιςόποςθσ 
εγγυθτι‐ κισ επιςτολισ.  

Διάρκεια υλοποίθςθσ: 24 μινεσ  
από τθν θμερομθνία ζνταξθσ. 

 
Ζλεγχοσ πλιρωςθσ των τυπικϊν προχποκζςεων  

ςυμμετοχισ 
Ειςοδθματικά Κριτιρια 

Ζλεγχοσ ποιότθτασ, πλθρότθτασ και ωριμότθτασ Ε.  
(ςαφινεια και πλθρότθτα Ε., προβλζψεισ εςόδων‐ 
εξόδων επιχείρθςθσ) 

Διάρκεια ανεργίασ (ςτθν περίπτωςθ των ανζργων) /  
ζναρξθσ επιχείρθςθσ (ςτθν περίπτωςθ των 
αυτοαπαςχολοφμενων) 

Υπαρξθ ι μθ τεκμθριωμζνθσ ςυνεργαςίασ εταίρων  
ίδιασ ι διαφορετικϊν ειδικοτιτων 

 
Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα υποβλθκοφν 

υποχρεωτικά μζςω του ΠΚΕ  
από 08/03/2016 ζωσ 15/04/2016  

Ωσ ζναρξθ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ 
08/03/2016 

 
Η δράςθ αφορά ςτθν ζναρξθ/υποςτιριξθ άςκθςθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με τθν  
ειδικότθτά των δικαιοφχων ςε αυτοτελι 
επαγγελματικό χϊρο (όχι κφρια ι δευτερεφουςα 
κατοικία, όχι ςυςτζγαςθ επιχειριςεων) 

ε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ οι ςυνεργαηόμενοι  
δικαιοφχοι κα πρζπει να ςυμμετζχουν με ίςα 
εταιρικά μερίδια 
Αποκλείονται οι ςυνεργαςίεσ φυςικϊν προςϊπων τα 

οποία κατά τθν υποβολι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 
είναι μεταξφ τουσ είτε ςφηυγοι, είτε ςυγγενείσ 1ου και 
2ου βακμοφ.  
Δεν επιτρζπονται οι ςυμπράξεισ ατομ.επιχειριςεων 
Θα πρζπει να υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα/  
ςυνζργεια μεταξφ των ειδικοτιτων (πτυχίου) / 
δραςτθριοτιτων. 

 τθν  περίπτωςθ  όπου  αυτοαπαςχολοφμενοι  
ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικά ςχιματα για τθ 
δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ, κα πρζπει να ζχουν 
διακόψει τθν υφιςτάμενθ ατομικι επαγγελματικι 
τουσ δραςτθριότθτα μζχρι τθν θμερομθνία 
προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν ζνταξθσ. 
 

 ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΨΗ 


