Προκιρυξθ του Προγράμματοσ «ΝΕΟΦΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»
ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του
ΕΠΑ 2014 – 2020.
τόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία πολφ μικρών και μικρών, βιώςιμων επιχειριςεων με
ζμφαςθ ςε καινοτόμα ςχζδια κακώσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ.
ΣΟΜΕΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
Ρόδου 32, 14562,
Κθφιςιά
Σθλ.:2155101468
Fax.: 2155101468
E-mail:
dkarars@daspremium.co
m
Τπθρεςίεσ Premium προσ τθν
επιχείρθςι ςασ:
 Προ-αξιολόγθςθ και βελτιςτοποίθςθ 
τθσ βακμολογίασ ςασ. 

 Τποςτιριξθ κατά τθν υποβολι και

κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ
τθσ επζνδυςισ ςασ, 


 Διαχείριςθ του ζργου κατά τθν υλοποίθςθ, 

 Τποςτιριξθ κατά τθν εκταμίευςθ τθσ
επιδότθςθσ. 

Αγροδιατροφι/Βιομθχανία Σροφίμων, Ενζργεια Πολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ,
Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, Περιβάλλον, Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιών (ΣΠΕ), Τγεία Φάρμακα, Τλικά - Καταςκευζσ Εξαιροφνται: Αλιεία & υδατοκαλλιζργεια , Παραγωγι,
μεταποίθςθ & ε μ π ο ρ ί α γ ε ω ρ γ ι κ ϊ ν
προϊόντων , Εςτίαςθ, Λιανικό εμπόριο, Σουριςμόσ

ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ















Κατθγορία δικαιοφχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του ΟΑΕΔ κατά τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ 
Κατθγορία δικαιοφχων Β: Ατομικοί επιχειρθματίεσ παροχισ υπθρεςιϊν οι οποίοι είναι ενεργοί
επιτθδευματίεσ χωρίσ να ζχουν ςχζςθ μιςκωτισ εργαςίασ και δε λαμβάνουν ςφνταξθ γιρατοσ κατά
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (11-02-2016) 
Επιτρζπονται οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ των δικαιοφχων τθσ ίδιασ ι και διαφορετικών κατθγοριών 

Οι επιχειριςεισ που κα ιδρυκοφν κα πρζπει να ζχουν μία από τισ ακόλουκεσ νομικζσ μορφζσ: ΕΠΕ,
ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ, ΚΟΙΝΕΠ (Ν.4019/2011), Ατομικι Επιχείρθςθ (μόνο για
τθν κατθγορία Α). 
Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να μθν ζχει εγκρικεί και να μθν ζχει λάβει ενίςχυςθ από
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα από τθν 01/01/2012 μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ. Εξαιρείται θ ςυμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ κατάρτιςθσ. 
Δεν είναι επιλζξιμοι οι ατομικοί επιχειρθματίεσ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα. τισ
περιπτώςεισ ατομικών επιχειρθματιών με μικτι δραςτθριότθτα δεν κεωρείται ότι αςκείται
εμπορικι δραςτθριότθτα εφόςον τα δθλοφμενα εξ’ αυτισ ακακάριςτα ζςοδα αντιπροςωπεφουν
ζωσ και το 25% των ςυνολικών ακακαρίςτων εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
(αποκλειόμενθσ τθσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ - φορολογικό ζτοσ 2015). 
Να κάνουν ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ΜΟΝΟ ςτουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ 

Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα υποβλθκοφν υποχρεωτικά μζςω του ΠΚΕ
από 17/03/2016 ζωσ 27/04/2016
ΚΑΘΕΣΩ ΕΝΙΧΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

& ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 Ενιςχφονται ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ από 15.000€ ζωσ
60.000,00€.

 Σο ποςοςτό ενίςχυςθσ των επενδυτικών προτάςεων ορίηεται ςε 100%
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ








επζνδυςθσ.

 Σο ποςό τθσ προκαταβολισ προςτικζμενο με το ποςό τθσ εκχώρθςθσ,
δεν μπορεί να ξεπερνά το ςφνολο
τθσ εγκρικείςασ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ.

 ε περίπτωςθ που ζχει ιδθ εκχωρθκεί το ςφνολο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, δεν μπορεί να λθφκεί
προκαταβολι.

 Διάρκεια υλοποίθςθσ: 24 μινεσ από
τθν θμερομθνία ζνταξθσ.





Αγορά εξοπλιςμοφ (μζχρι 40% του π/υ
επενδυτικοφ ςχεδίου) 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικοφ χϊρου,
δαπάνεσ θλεκτριςμοφ, ςτακερισ και κινθτισ
επαγγελματικισ τθλεφωνίασ, φδρευςθσ,
κζρμανςθσ, λοιπζσ κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ,
δαπάνεσ φιλοξενίασ ςε κερμοκοιτίδεσ κ.α ) 
Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων (νομικισ,
ςυμβουλευτικισ, λογιςτικισ υποςτιριξθσ,
υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ, ςφνταξθσ και
παρακολοφκθςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου και
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κ.α. ) 
Δαπάνεσ προβολισ και δικτφωςθσ και
ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ 








Αποςβζςεισ παγίων
Αγορά/ Χρθματοδοτικι μίςκωςθ εξοπλιςμοφ/
Διαμόρφωςθ εςωτερικοφ χώρου μικρισ κλίμακασ

Προμικεια αναλώςιμων
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δικαιοφχου
(επιχειρθματία /εταίρων)
Μιςκολογικό κόςτοσ για νζα κζςθ/εισ
(ο νεοπροςλαμβανομζνοσ κα πρζπει να είναι
άνεργοσ εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
ΟΑΕΔ κατά τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ)
Δαπάνεσ προετοιμαςίασ, υποβολισ, κατοχφρωςθσ
ι ανανζωςθσ για αναγνωριςμζνο τίτλο βιομθχανικισ ι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ
Επιχειρθματικό χζδιο (περιγραφι Ε., ςυνάφεια Ε. με ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ δραςτθριοποίθςθσ,
βακμόσ πρωτοτυπίασ, κατάςταςθ αγοράσ κλάδου δραςτθριοποίθςθσ, ςτοιχεία ανταγωνιςτικότθτασ προϊόντοσ /υπθρεςίασ, ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ επζνδυςθσ, ενζργειεσ προϊκθςθσ
προϊόντοσ/υπθρεςίασ)
Ωριμότθτα Επιχειρθματικοφ χεδίου: Χρονοδιάγραμμα ανάπτυ-ξθσ
παραγωγικισ εγκατάςταςθσ προϊόντοσ/υπθρεςίασ, απαιτιςε-ισ
αδειοδότθςθσ, προοπτικζσ πωλιςεων προϊόντων/υπθρεςιϊν
Καινοτομία: φπαρξθ κατοχυρωμζνου διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ,
διάκριςθ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ ςε διαγωνιςμοφσ καινοτομίασ,
διαςφάλιςθ διευκολφνςεων τθσ επιχείρθςθσ από οργανωμζνεσ
επιχειρθματικζσ δομζσ φιλοξενίασ, επίπεδο ωριμότθτασ καινοτό-μου
προϊόντοσ/ υπθρεςίασ

Βιωςιμότθτα Νεοφυοφσ επιχείρθςθσ: Βεβαιϊςεισ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ από venture capitals ι πρόκεςθ δανειοδότθςθσ
από τράπεηεσ, προβλζψεισ εςόδων-εξόδων επιχείρθςθσ
Χαρακτθριςτικά εταίρου/ων: τίτλοι ςπουδϊν, ςυνάφεια τίτλου
ςπουδϊν με το επιχειρθματικό ςχζδιο, επαγγελματικισ εμπειρία
εταίρων. Εταιρικι ςφνκεςθ

Επιςθμάνςεισ














Ωσ ζναρξθ
ορίηεται θ 

επιλεξιμότθτασ

δαπανών

17-03-2016 (θμερομθνία ζναρξθσ
υποβολϊν αιτιςεων χρθματοδότθςθσ) . 
Οι δαπάνεσ ενοικίου ΔΕΝ είναι επιλζξιμεσ
εφόςον ο μιςκωτισ είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ
ζωσ και 2ου βακμοφ. 

Η δαπάνθ για Νζα Θζςθ Εργαςίασ ΔΕΝ
είναι επιλζξιμθ εφόςον ο εργαηόμενοσ
είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ ζωσ και 2ου
βακμοφ με τον εργοδότθ-δικαιοφχο του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 
ΔΕΝ επιτρζπεται θ ςυςτζγαςθ
επιχειριςεων 
Δεν τίκεται κζμα προτεραιότθτασ
κατάκεςθσ των φακζλων κακώσ θ
αξιολόγθςθ κα ξεκινιςει μετά τισ 

27/04/2016 

