Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Επίκαιρη Ενημέρωση
Για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, άνεργοι και άνεργοι νέοι επιστήμονες, μπορούν να
αξιοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ σε δράσεις που αφορούν τους τομείς της
αγροδιατροφής, την κοινωνική οικονομία, νέες τεχνολογίες, υγεία, φάρμακα, ενέργεια, πολιτισμό και σε
ειδικότητες που αφορούν πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι η
προετοιμασία της επενδυτικής πρότασης (δικαιολογητικά και επιχειρηματικό σχέδιο), για τα οποία
αναμένεται να ανοίξουν σχετικές προσκλήσεις σύντομα.
Αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι ανοιχτά ή αναμένεται να ανοίξουν τα παρακάτω επιδοτούμενα
προγράμματα με άμεσα ωφελούμενους τους ανέργους και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις:
1. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση εργοδοτών για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ο ΟΑΕΔ για την περιφέρεια Αττικής στης 8 Δεκεμβρίου θα ανοίξει πρόγραμμα για υφιστάμενες
επιχείρησεις που θα τις επιδοτεί για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής
απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 08/12/2015 μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων και με σειρά
προτεραιότητας.
Το πρόγραμμα επιδοτεί 18 ευρώ την ημέρα ή 9 ευρώ την ημέρα για κάθε νέα θέση εργασίας. Η
ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι 11 μήνες (από 1/1/2015 έως και 30/11/2015).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
2. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Ο ΟΑΕΔ για την περιφέρεια Αττικής στης 8 Δεκεμβρίου θα ανοίξει πρόγραμμα για την ενίσχυση της
ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων
επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό
διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της
οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 08/12/2015 μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων και με σειρά
προτεραιότητας.
Το πρόγραμμα επιδοτεί εώς 10,000 ευρώ λειτουργικές δαπάνες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κα, με
ποσοστό επιδότησης 100%.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
3. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Αναβαθμιση πολυ μικρων & μικρων υφισταμενων επιχειρησεων με την
αναπτυξη των ικανοτητων τους στις νεες αγορες.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναμένεται τον Δεκέμβριο να ανοίξει πρόγραμμα
για υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εως 31.12.2013 και δραστηριοποιούνται στους
τομείς της αγροδιατροφής, νέες τεχνολογίες, υγεία, φάρμακα, ενέργεια, πολιτισμό και άλλες
δραστηριότητες που αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.
Τα επενδυτικά σχεδία πρέπει να αφορούν τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, για την
υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των
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προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί
η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού με σειρά προτεραιότητας.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται
έως 50%. Το ύψος προυπολογισμού ειναι από 15.000 € έως 200.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες κτηριακές δαπανες, εξοπλισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μισθολογικό κόστος,
κα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
4. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναμένεται τον Δεκέμβριο να ανοίξει πρόγραμμα
για άνεργους ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν γεννηθεί πριν
την 1.1.1991 και δραστηριοποιούνται σε επαγγελματα ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού,
γεωπόνου, καθηγητή ή δασκάλου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, οικονομολόγου, προγραμματιστή,
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού
κ.α.
Τα επενδυτικά σχεδία που θα κατατεθούν πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης,
επιχειρηματικότητας, και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού με σειρά προτεραιότητας.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Το ύψος προϋπολογισμού είναι από 5.000 € έως 25.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες κτιριακές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
μισθολογικό κόστος, κα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
5. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναμένεται τον Δεκέμβριο να ανοίξει πρόγραμμα
για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εως 31.12.2013. Οι επιλέξιμοι
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη πρόσκληση του
προγράμματος.
Τα επενδυτικά σχεδία αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον
εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην
εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού με σειρά προτεραιότητας.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται
έως 50%. Το ύψος προϋπολογισμού είναι από 15.000 € έως 150.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες κτιριακές δαπάνες, εξοπλισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μισθολογικό κόστος,
κα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
6. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναμένεται τον Δεκέμβριο να ανοίξει πρόγραμμα
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για άνεργους ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν γεννηθεί πριν
την 1.1.1991 και δραστηριοποιούνται σε τομείς της αγροδιατροφής, νέες τεχνολογίες, υγεία, φάρμακα,
ενέργεια, πολιτισμό και άλλες δραστηριότητες που αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη
πρόσκληση του προγράμματος.
Τα επενδυτικά σχεδία που θα κατατεθούν πρέπει αφορούν την στήριξη για την ανάπτυξη της υγιούς
νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για
το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων
επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού με σειρά προτεραιότητας.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. Το ύψος προϋπολογισμού είναι έως 60.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες κτιριακές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
μισθολογικό κόστος, κα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
εδώ
Σημείωση: Τα στοιχεία των προγραμμάτων που παρουσιάζονται παραπάνω ισχύουν μέχρι τη
δημοσίευση του δελτίου τύπου (Δεκέμβριος 2015).
Το ΚΕΑΕΠ, ως φορέας με μεγάλη εμπειρία στην παροχή επιχειρηματικής & επαγγελματικής
συμβουλευτικής από το 1998, θα σας παρέχει στα πλαίσια των παραπάνω την συμβουλευτική
υποστήριξη σας για:
1. Την ενημέρωση σας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και προϋπόθεσης που έχει
το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα για ίδρυση ατομικών και συλλογικών επιχειρήσεων.
2. Την διάγνωση της επιχειρηματικής ιδέας με βάση τις δυνατότητες σας και την ενημέρωση για
τους τύπους των επιχειρήσεων.
3. Την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου οπού είναι απαραίτητο για την υπαγωγή σας
σε πρόγραμμα.
4. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την διάρκεια σύστασης της επιχείρησης.
4. Την ενημέρωση και προώθηση σας σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχουμε επικοινωνία και
οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη προσωπικού.
Είμαστε στην διάθεση σας επικοινωνία στο τηλέφωνο 2108215853 τις ώρες 10:00 με 15:00 και στο email keaep@tenet.gr.
Υπεύθυνοςεπικοινωνίας: Νίκος Κλάδης.
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