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Στόχος
προγράμματος
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Δικαιούχοι
προγράμματος

 Μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την
ειδικότητά τους.
 Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι της δράσης είναι :
 Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού
(αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από
Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισµένες από το Υπ. Πολιτισµού
ως τριτοβάθµιες και απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων
αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει
αποκτηθεί µετά την 1.1.1995).
Ενισχύονται :
 Κατηγορία Δικαιούχων Α - η σύσταση Νέων Επιχειρήσεων από τους
δικαιούχους οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:
 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή
 Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι
οποίοι
κατά
την
ημερομηνία
υποβολής
της
αίτησης
δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με
την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα
διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη
συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας)
μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς
 Κατηγορία Δικαιούχων Β - Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες
(αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και
συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα
εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από
τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι
οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή
πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τους δικαιούχους και των δύο κατηγοριών με
την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.
Δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε
επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της
Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της
Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης
χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης.


Οι δικαιούχοι και των δύο κατηγοριών θα πρέπει :

Motive Συμβουλευτική
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017,Fax: 2310-521402,Τ.Κ:54625,
E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr

 Να συμμετέχουν στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης
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επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής
απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.
 Να υποβάλουν σε μία μόνο από τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις
οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017,
ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο
ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.

Προϋποθέσεις

 Να μην έχουν εγκριθεί και να μην έχουν λάβει ενίσχυση από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα µε την ιδιότητα του ατοµικού

επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη
εταιρεία, από την 1.1.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
κατάρτισης.
 Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε

άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015
και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο.
 Να διαθέτουν, καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου, μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών),
επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 Να κάνουν έναρξη-συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε
αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική
εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς
υποκαταστήματα).
Συμπληρωματικά
 Για τους ανέργους ή μισθωτούς (Κατηγορία Α) θα πρέπει :
 ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά
έτη 2015, 2014 & 2013, να είναι κατά το έτος 2015 ≤ 22.000€ για το
ατοµικό εισόδηµα ή ≤ 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.
 Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες

επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική
Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.
4430/2016 ή Συνεταιρισμό.
 Να µην έχουν και την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία κατά
την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί
σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί
επιχειρηµατίες) από την 1.1.2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.


Για τους υφιστάμενους αυτοαπασχολούμενους θα πρέπει :
 ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά
έτη 2015, 2014 & 2013, να είναι κατά το έτος 2015 ≤ 22.000€ για το
ατοµικό εισόδηµα ή ≤ 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.

 ο µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από
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επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να είναι
≤ 40.000€.
 Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής
επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995
 Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί
επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την
ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των
δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ
δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την
ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).
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Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού,
σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης,
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) έως
60% του Π/Υ
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική
υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου,
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης, κα.) έως 20% του Π/Υ
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του
Π/Υ
 Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του Π/Υ
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)έως 30% του
Π/Υ
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000€ ανά ΕΜΕ
 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του
Π/Υ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
 Αγορά ή Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού
χώρου μικρής κλίμακας έως 40% του Π/Υ με χρήση ρήτρας ευελιξίας
Συνολική χρηματοδότηση δράσης : 80.000.000 ευρώ
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Κατανέµεται ανά οµάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων
 Κατηγορία Α - Νέες Επιχειρήσεις (60% του Π/Υ)
 Κατηγορία Β - Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (40% του Π/Υ)
Προϋπολογισμός

6
7

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
 Από 5.000 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.

Επιχορήγηση/
Διάρκεια

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών και η διάρκεια
υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες

Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική
υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Από 5.7.2017 - Έως 9.8.2017
2η περίοδος υποβολής: Από 6.9.2017 - Έως 11.10.2017
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3η περίοδος υποβολής: Από 8.11.2017 - Έως 13.12.2017

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της
επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.
Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό συντάχθηκε βάσει του οδηγού εφαρμογής του α κύκλου του
προγράμματος, ορισμένες προδιαγραφές δύναται να διαφοροποιηθούν κατά την επίσημη προκήρυξη του Β
κύκλου του προγράμματος.

Motive Συμβουλευτική
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017,Fax: 2310-521402,Τ.Κ:54625,
E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr

