
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  11/02/2016 
 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020   
 

Στόχος: Η ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους 
επαγγελματίες που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς 
και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.  
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τους παρακάτω τομείς : 

 Αγροδιατροφή 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Υγεία –Φαρμάκα 
 Υλικά – Κατασκευές 

 
Δικαιούχοι: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 
υποβολή της αίτησης.  
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι 
ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη 
γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί 
επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική 
δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εώς και το 25% του 
συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.  

 
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δυο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να 
ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών 
προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε 
συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. 

 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 15.000€ έως 60.000 € (100% ενίσχυση) 
 
Επιλέξιμες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και 
κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης  

Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό-ποσό στον 
προϋπολογισμό του 

επιχειρηματικού σχεδίου 

1 
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες 
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 
τηλεφωνίας,  ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 

60% 



 

 

δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

2 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, 
λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 
σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και 
επαγγελματικής κατάρτισης)  

8% 

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 15% 

4 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 30% ΕΚΤ 

5 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

40% με χρήση ρήτρας 
ευελιξίας  

(Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού 
ποσού άνω των 1500€ με 

υποχρέωση διατήρησης της 
επένδυσης 3 έτη μετά την 

ολοκλήρωση του έργου μετά 
από την τελική πληρωμή της 

δημόσιας δαπάνης) 
6 Προμήθεια αναλωσίμων 15% 
7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30% 
8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 24.000€ 

9 
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή 
ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας 

20% 

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. 
 
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
 
Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή εώς το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την 
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 
 
Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος 2015: 
40% και 2ος κύκλος 2016: 60%). 
 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  17/03/2016 εώς 27/04/2016. 
 
Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε., διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην 
επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας 
στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει αλλάξει διακριτικό τίτλο από προτεραιότητα 
business services [pbs] σε ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και έχει μεταφερθεί στο 3ο χλμ 
Ξάνθης Καβάλας. 
 


