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Προϋποθέσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα
συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων
εργασίας.
 Δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε
καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
 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.
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 ημερομηνία
υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
κατάρτισης
 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού,
σταθερής και κινητής τηλεφωνία, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)έως και 60% του Π/Υ
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής
υποστήριξης υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης
επενδυτικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α) έως και 8% του
Π/Υ
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως και 15%
του Π/Υ
 Αποσβέσεις παγίων Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως και
30% του Π/Υ (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
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Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες

 Αγορά/ Χρηματοδοτική / μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού
χώρου μικρής κλίμακας, έως και 40% του Π/Υ με χρήση ρήτρας
ευελιξίας
 Προμήθεια αναλωσίμων έως και 15% του Π/Υ
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως και 30%
του Π/Υ
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (12.000€ ανά ΕΜΕ έως και 2
ΕΜΕ)
 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για
αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας έως και
20% του Π/Υ
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Προϋπολογισμός

Επιχορήγηση/
Διάρκεια

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από
€15.000,00 έως €60.000,00
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών και η διάρκεια των
έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες
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Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει
ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

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.
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