τεχνικό μηχανολογικό γραφείο
Μηχανολογικών, Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Μελετών
Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων
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ΕΠΑ 2014-2020
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΕΨΝ -ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ακόλουθη θεματική ενότητα:


Θεματική Ενότητα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΨΝ
Ενισχύονται:
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης.
 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.

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

ΌΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
κυμαίνεται:
 Από δεκαπέντε χιλιάδες έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (15.000 έως 60.000 €) για την
θεματική ενότητα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
 το πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως
60.000. Σο ποσοστό Δημόσιας Φρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του
προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.
Σο μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ανωτέρω αναφερόμενα όρια.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ
 Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες
επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 Τπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε έκθεση
 Αποσβέσεις παγίων
 Αγορά / Φρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για
αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΨΝ


Η έναρξη υποβολών είναι η 17.03.2016 και η λήξη η 27.04.2016.



Η διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
-

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν
επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η
εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε
τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε
μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται
για την υλοποίηση της επένδυσης.

-

Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο είναι δυνατόν να προκαταβληθεί έως
το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια δαπάνη) του
επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από
την ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ / τον ΕΥ, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής
επιστολής από τον δικαιούχο.

-

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού
δημοσίου με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου.

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ



Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί τουλάχιστον για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωσή της.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού
σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των
δικαιολογητικών ένταξης.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΤ ΕΠΙΔΟΣΟΤΝΣΑΙ









Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Σροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Τλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΣΠΕ
Τγεία - Υάρμακα

Με εκτίμηση,
Λενακάκης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κιν. 6977681266

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Υπεύθυνος Τμήματος Επενδύσεων ΕΣΠΑ – Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Σταυρουλάκης Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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