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Η Δράση « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα » αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες 

που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας . 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Eνισχύονται (α) άνεργοι (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι 

δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

κατά την υποβολή της αίτησης.  

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι 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. 

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το 

δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εως και το 25% του συνολικώς 

δηλωθέντος εισοδήματος. 

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται 

προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την 

καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

Ενισχυόμενες Δαπάνες 

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής 

και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές 

κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του 

προϋπολογισμού 

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, 

υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου 

και επαγγελματικής κατάρτισης), έως  8% του προϋπολογισμού 

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 15% του 

προϋπολογισμού 

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, έως 30% του 

προϋπολογισμού 
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5. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 

μικρής κλίμακας 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας 

(Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της 

επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική πληρωμή της 

δημόσιας δαπάνης) 

6. Προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού 

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), έως 30% του 

προϋπολογισμού 

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, έως 24.000€ 

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για 

αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, έως 20% του 

προϋπολογισμού. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 

πρότασης. 

Ενισχυόμενοι Τομείς 

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 

διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν 

σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, 

δίκτυο πρακτόρευσης). 

Προϋπολογισμός Έργων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας 

Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο 

χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και 

θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος -τρέχων- Α’ Εξάμηνο 2016: 

60% του Π/Υ = 72.000.000€) και κατανέμεται στις 13 περιφέρειες της χώρας. 

 

mailto:info@valueright.gr


 

Value Right Management Consulting A.E. 
Εθνικής Αντιστάσεως 103, 15451 Νέο Ψυχικό 

Τηλέφωνα: 210-6714553, 210-6714223 Φαξ: 210-6714570 
E-mail: info@valueright.gr 

VV
AA

LL
UU

EE
  RR

II GG
HH

TT
  MM

aa n
n a

a gg
ee m

m
ee n

n t
t   C

C
oo

nn
ss u

u l
l tt i

i nn
gg

  AA
.. EE

..   

..   

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001144--22002200  
ΝΝΕΕΟΟΦΦΥΥΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

 

 

Διάρκεια Έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Υποβολή – Αξιολόγηση – Υλοποίηση 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 

27/04/2016. 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο 

Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση 

περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης. 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις 

χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω του δικτυακού τόπου 

(ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr. 

Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα 

πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 
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