Τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων του Β' κύκλου της Δράσης
"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β'
Κύκλος" του ΕΣΠΑ 2014-2020
Από 8/11/2017 έως και 13/12/2017 θα διαρκέσει η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολής
αιτήσεων για τον Β' κύκλο του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την
έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους,
σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης
Για τον Β κύκλο του προγράμματος διατίθεται συνολικό ποσό 80 εκατ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) το
οποίο αφορά κατά 60% σε Νέες (υπό σύσταση) Επιχειρήσεις και κατά 40% σε Υφιστάμενες
Επιχειρήσεις.

Μπορούν να συμμετέχουν



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.

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

Επιδοτούνται
 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.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής



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

Περίοδος υποβολής
Στο 2ο κύκλο της Δράσης προβλέπονται τρείς (3) διαφορετικοί περίοδοι υποβολής, στις οποίες ο
ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα.
 Α’ περίοδος υποβολής, έναρξη 05/07/2017, τέλος 09/08/2017.
 Β’ περίοδος υποβολής, έναρξη 06/09/2017, τέλος 11/10/2017.
 Γ’ περίοδος υποβολής, έναρξη 08/11/2017, τέλος 13/12/2017.
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Επιλέξιμες δαπάνες:


Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες
φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και
παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα
σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής
κλίμακας
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση
θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που
θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Καλέστε σήμερα
( 22710 43856 ή 6974415987)
για να σας ενημερώσουμε σε ραντεβού που θα ορίσουμε μαζί.
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