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ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 17.03.2016 ΕΩΣ 27.04.2016 

 

 
 
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και για την αύξηση της υγιούς νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης δημοσιεύτηκε η προκήρυξη προγράμματος 
ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.  

  
Το διαθέσιμο κονδύλι είναι €72 εκατομμύρια στον Α’ κύκλο και €48 

εκατομμύρια στον Β’ κύκλο (δεύτερο εξάμηνο 2016)! 

 
Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 

Οι δικαιούχοι είναι: 

 άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή  

 φυσικά πρόσωπα ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών ή ενώσεις αυτών που 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εξαιρούνται οι εμπορικές και αγροτικές 
δραστηριότητες),  

προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. 

Σκοπός είναι να ενισχυθούν βιώσιμες καινοτόμες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας.  
 
Σας αφορά αν σκοπεύετε να ιδρύσετε εταιρεία κάθε είδους νομικής μορφής, πλην Α.Ε. 
στους 8 στρατηγικούς στόχους προτεραιότητας: 

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
2. Πολιτιστικές και δημιουργικές Βιομηχανίες 
3. Υλικά / Κατασκευές 
4. Εφοδιαστική Αλυσίδα 
5. Ενέργεια 
6. Περιβάλλον 
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας 
8. Υγεία-Φάρμακα 

 
Θα πρέπει η δραστηριότητα να εμπίπτει σε κάποιο επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος ΙΙ 
της προκήρυξης. 
 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
 
Αν θέλετε να υλοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες, να  αναπτύξετε τις 
δραστηριότητές σας σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες ή προϊόντα τότε μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να υποβάλετε ένα επιλέξιμο επιχειρηματικό ΣΧΕΔΙΟ για να επιδοτηθεί η 
νέα σας επιχείρηση.  
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Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
 
Το επιχειρηματικό σας σχέδιο απαιτεί επενδύσεις.  Κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει ένα ποσοστό στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου: 
 

Επιλέξιμες  Δαπάνες: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. 
Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ηλεκτρικό, 
τηλεφωνία κ.α.) 

60% 

2. 
Αμοιβές τρίτων (λογιστές, νομικοί, 
παρακολούθηση του σχεδίου κ.α.) 

8% 

3. Προβολή, δικτύωση, συμμετοχή σε εκθέσεις 15%  

4. Αποσβέσεις παγίων/ leasing 30% χωρίς ρήτρα ευελιξίας 

5. 
Αγορά /leasing. Διαμόρφωση εσωτερικού 
χώρου μικρής κλίμακας έως   

40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας 

6. Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30% 

8. 
Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας 
(όχι συγγενείς) που θα καλυφθούν από 
άνεργους 

€24.000 

9. 
Προετοιμασία /Υποβολή / Ανανέωση τίτλου 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

20% 

 
Σημειώσεις: 
Ρήτρας ευελιξίας: Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση θα μπορεί να παίρνει επιδότηση 
όχι μόνο από έναν άξονα του προγράμματος, αλλά και ένα μικρότερο ποσοστό από 
έναν άλλο, έτσι ώστε να συνδυάσει καλύτερα την κάλυψη αναγκών για επιδότηση, 
π.χ., λειτουργικών αναγκών και αναγκών σε εξοπλισμό. 
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται πρέπει να έχουν γίνει (τιμολόγια, πληρωμές) μετά την 
ημέρα ηλεκτρονικής αίτησης. Οι πληρωμές άνω των €500 γίνονται τραπεζικά μόνον. 
Οι δαπάνες 4 και 5 αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του Π/Υ. 
 
 
 
 
 
 
Δ. ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
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Από € Έως € 

15.000 60.000 

 
Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ) 

 
100% 

 

 

 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ  
 
Το κάθε ΣΧΕΔΙΟ πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες το πολύ.  
 
Ζ.         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 17 Μαρτίου 2016 έως τις  
27 Απριλίου 2016. Ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά θα κατατεθεί μόνο από τα 
δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια μετά την αρχική αξιολόγηση.  
 

Το πρόγραμμα έχει και άλλες ειδικές προϋποθέσεις, επομένως για περισσότερες 
πληροφορίες ειδικά για την επιχείρησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
 

 Πάνος Αντωνακόπουλος, Τηλ. 210 8210175, Email: info@ennous.gr 
 Γιώργος Μπαξεβανίδης, Τηλ. 2310 797237, 6944 831082 Email: 

ennousng@otenet.gr 
 
Το κείμενο αυτό είναι περίληψη από την δημοσίευση του προγράμματος (334 σελίδες) στην ιστοσελίδα 
www.espa.gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, Νο: 01011190 

 
 

Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  
εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004, Νο: 04013040 
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