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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας-Επιχειρηματική
Επανεκκίνηση» παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν
είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να
το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το
γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.
Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 54.000.000 εκ ευρώ με το
65% να αποτελεί δημόσια δαπάνη.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που
αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ
αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω
των 45 ετών με πρότερη επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία».
• Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την επιχειρηματική ικανότητα και
δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή
άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.
• Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ‐συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως
έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν
θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
και οι οποίοι στο παρελθόν:
•

συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά
μέλη επιχειρήσεων ή

•

διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το
αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 15.000€-60.000€ και
το ποσοστό επιχορήγησης στο 65%.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που αναμένονται να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι:
•
•
•
•
•
•

Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια έδρας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη
Μηχανήματα, εξοπλισμός
Η/Υ και λογισμικά
Διαφήμιση
Πρόσληψη προσωπικού

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ – ΕΝΤΑΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής
Επανεκκίνηση» αναμένεται να εκδοθεί το ά τετράμηνο του 2018.

Εμπειρίας-Επιχειρηματική

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται
στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο
τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης,
η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του
Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .
H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη
διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη
εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
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