Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες είναι οι δύο παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:
1) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ.
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2) Αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι:


Ασκούν δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους σε έναν τουλάχιστον από
τους επιλέξιμους από το πρόγραμμα Κωδικούς Δραστηριότητας



Δεν απασχολούνται ως μισθωτοί



Δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι και των δύο κατηγοριών πρέπει κατά το φορολογικό έτος 2015 να έχουν ατομικό
εισόδημα μικρότερο των 20.000€ και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 35.000€, ενώ θα
πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είτε ως ατομική επιχείρηση
είτε ως εταίροι σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 και μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στο παρόν πρόγραμμα.
Είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ δικαιούχων της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας με σκοπό τη
δημιουργία μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μίας από τις ακόλουθες μορφές : Ε.Π.Ε, Ο.Ε.,
Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση. Στα εν λόγω εταιρικά σχήματα οι
δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν ίσα εταιρικά μερίδια.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 25.000 € ανά δικαιούχο, στην
περίπτωση συνεργατικών σχημάτων για 2 δικαιούχους μπορεί να φτάσει μέχρι 40.000€ ενώ για
συνεργατικά σχήματα με 3 ή περισσότερους δικαιούχουςμπορεί να ανέλθει στις 50.000 €.
Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού είναι 5.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από από 8/3/2016 μέχρι 15/4/2016. Η διάρκεια
υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Λειτουργικές δαπάνες:
• Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
• Ηλεκτρικό ρεύμα
• Σταθερή και κινητή τηλεφωνία
• Ύδρευση
• Θέρμανση
• Φιλοξενία σε θερμοκοιτίδα
• Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες
• Άλλες λειτουργικές δαπάνες
Δαπάνες αμοιβών τρίτων:
• Νομική και λογιστική υποστήριξη (έως
2.000€)
• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας
• Σύνταξη και παρακολούθηση του
επιχειρηματικού σχεδίου (έως 1.000€)
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Άλλες αμοιβές τρίτων
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης, δημιουργίας
ιστοσελίδας (έως 2.000€) και συμμετοχής σε
εκθέσεις
Αποσβέσεις παγίων (για την διάρκεια υλοποίησης
της επένδυσης) Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού
Προμήθεια ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
/ διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
(έως 5.000€)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

60%

20%

10%
20% ΕΚΤ (χωρίς χρήση
ρήτρας ευελιξίας)
40% (με χρήση
ρήτρας ευελιξίας)

6

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

7

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχων

30%

8

Μισθοδοσία νέων θέσεων εργασίας

12.000€

Οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την περίοδο
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα της δραστηριότητάς σας
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την InfoValue στο 2106411483, e-mail: info@infovalue.gr
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