τεχνικό μηχανολογικό γραφείο
Μηχανολογικών, Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Μελετών
Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ Τ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58
ΤΗΛ. +30.2810.260077 FAX +30.2810.260377
Email: arc@teemail.gr - www.arcmeletitiki.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ακόλουθη θεματική ενότητα:


Θεματική Ενότητα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Ενισχύονται:
 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά
τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας,
ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος .

ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΌΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
κυμαίνεται:
 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.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ανωτέρω αναφερόμενα όρια.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες
επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε έκθεση
 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 Αποσβέσεις παγίων2/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ


Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.



Η διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.
Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξής τους και μπορεί να διαρκέσει έως είκοσι τέσσερις (24)
μήνες. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι
≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος
2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.



Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει
ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι
και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή
σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ



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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ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ



Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή
υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την
ειδικότητά τους .

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

ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Υπεύθυνος Τμήματος Επενδύσεων ΕΠΣΑ – πτυχιούχων
Σταυρουλάκης Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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