Αναλυτική παρουσίαση των 4 νέων
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Ξεκινούν οι αιτήσεις από τον Μάρτιο
Πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος
Σταθάκης ανακοίνωσε τα τέσσερα νέα
κοινοτικά προγράμματα του νέου
ΕΣΠΑ ύψους 370 εκατ. ευρώ, το οποίο
προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης
σε
μικρομεσαίες,
νεοφυείς
και
τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και για
άνεργους πτυχιούχους.
Αναλυτικότερα, από τις 8 Μαρτίου μέχρι και τις 7 Απριλίου είναι η περίοδος
υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με τη δράση, ενώ ο προϋπολογισμός του
πρώτου κύκλου της προκήρυξής τους ανέρχεται στα 252,5 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό ύψος, μαζί με τον δεύτερο γύρο των προσκλήσεων, θα φτάσει
στα 370 εκατ. ευρώ.
Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν σε τομείς της οικονομίας που
χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και
ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού».
Αναλυτικά οι τέσσερις δράσεις έχουν ως εξής:

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική
δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων
με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της
απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
Μπορούν να συμμετέχουν
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.
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Επιδοτούνται με
ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ
Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμες εταιρικές μορφές
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική
μορφή για τη δράση.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
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
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων
προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της
αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση
του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και
παραγωγικών διαδικασιών.
Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
I.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς
τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες
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μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές
χρήσεις ή
II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται με
Ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και
προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης
νέου προσωπικού.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών»
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και
της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό,
την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή
τουριστική αγορά.
Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες
μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται με
Ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και
προσαυξάνεται κατά10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού.
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Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να
απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας.
Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την
έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς
επαγγελματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Μπορούν να συμμετέχουν
Ανεργοι 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 με
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
I. Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να
είναι ≤20.000 ευρώ.
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Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα
πρέπει να είναι ≤35.000 ευρώ.
II. 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.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών
σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική
ημερομηνία 15/04/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα αναλυτικά τεύχη των προκηρύξεων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Πιερίας, τηλ.
2351023211, 24311 και στην ιστοσελίδα www.champier.gr
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