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ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στόχος Προγράµµατος
Στόχος της δράσης αποτελεί η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς
επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το Πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία νέων πολύ
µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση σε καινοτόµα
σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Ενισχυόµενοι Τοµείς Προτεραιότητας
Οι ενισχυόµενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω
Τοµείς Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ:
 Αγροδιατροφή
 Ενέργεια
 Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 Υγεία - Φάρµακα
 Υλικά - Κατασκευές
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ.
1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισµό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σηµασίας-De minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι
δραστηριότητες οι σχετικές µε την εστίαση και το λιανικό εµπόριο.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν µπορούν να λάβουν µια από τις
ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές: Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης,
Οµόρρυθµη Εταιρεία, Ετερόρρυθµη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατοµική επιχείρηση,
καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) οι οποίες
τυγχάνουν επιχορήγησης αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του
Προγράµµατος.
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι
∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι
φυσικά πρόσωπα, τα οποία:
 είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την
υποβολή της αίτησης, ή
 ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση
µισθωτής εργασίας
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήµατος πρέπει όλοι οι εταίροι να
πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών
προτάσεων θα πρέπει:
♦ Να κάνουν έναρξη στη ∆ΟΥ σε χρόνο και µε νοµική µορφή που θα
ορίζονται στον Οδηγό του Προγράµµατος (επισηµαίνεται η µεταβολή
ΚΑ∆ στους ήδη ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα δεν συνιστά
σύσταση νέας επιχείρησης).
♦ Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας και
µόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήµα).
♦ Το επιχειρηµατικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιµες κατηγορίες
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
♦ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή
τη ∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000
ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον
οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από
την ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης.
Ενισχυόµενες ∆απάνες
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
• λειτουργικά κόστη (ενοίκια, ηλεκτρισµός, τηλεφωνία κλπ), έως 60% του
επενδυτικού σχεδίου,
• δαπάνες για αµοιβές τρίτων (νοµική συµβουλευτική, λογιστική
υποστήριξη, σύνταξη-παρακολούθηση επιχ σχεδίου), έως 8% του
επενδυτικού σχεδίου,
• δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις, έως 15% του
επενδυτικού σχεδίου,
• αποσβέσεις παγίων, έως 30% ΕΚΤ

• αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού, διαµόρφωση εσωτερικού
χώρου µικρής κλίµακος (έως 5.000€), έως 40% του επενδυτικού
σχεδίου
• προµήθεια αναλωσίµων, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου
• Ασφαλιστικές εισφορές (επιχειρηµατία/εταίρων), έως 30% του
επενδυτικού σχεδίου
• µισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/εις εργασίας (12.000€/θέση), έως
24.000€ [αφορά πρόσληψη ανέργων ΟΑΕ∆]
• δαπάνες προετοµασίας, υποβολής, κατωχύρωσης ή ανανέωσης για
αναγνωρισµένο τίτλο βιοµηχανικής/πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σηµειώνεται ότι, 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.
Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης Προκαταβολή
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα συνολικού
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από 15.000€
έως 60.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100%
του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και το 40% της αναλογούσας
∆ηµόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό
ή άλλο δηµόσιο χρηµατοδοτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε είκοσι
τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
του επενδυτικού σχεδίου.
Συνολικός Προϋπολογισµός Προγράµµατος
Ο προϋπολογισµός της ∆ηµοσίας ∆απάνης της δράσης ανέρχεται σε 120
εκατ. € και θα κατανεµηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2015: 60% και
2ος κύκλος 2016: 40%).
Το παρόν πρόγραµµα του 1ου κύκλου χρηµατοδοτείται µε το συνολικό
ποσό των 72.000.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη).
Αξιολόγηση - Ένταξη
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των
προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του
Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του
Προγράµµατος.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει
κριτηρίων αξιολόγησης όπως:
 Επιχειρηµατικό σχέδιο–25% (περιγραφή, συνάφεια µε στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, βαθµός πρωτυπίας, κατάσταση
κλάδου, στοιχεία ανταγωνιστικότητας, ολοκληρωµένος χαρακτήρας,
ενέργειες προώθησης)
 Ωριµότητα επιχ σχεδίου–15% (χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, απαιτήσεις
αδειοδότησης, προοπτικές πωλήσεων)
 Καινοτοµία – 25% (κατοχυρωµένο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, διάκριση σε
σε διαγωνισµούς καινοτοµίας, επίπεδο ωριµότητας καινοτόµου προϊόντος)
 Βιωσιµότητα–10% (βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture
capitals ή πρόθεση δανειοδότησης από τράπεζα, προβλέψεις εσόδωνεξόδων επιχείρησης)
 Χαρακτηριστικά εταίρων–25% (τίτλοι σπουδών, συνάφεια σπουδών µε
επιχειρηµατικό σχέδιο, επαγγελµατική εµπειρία, εταιρικ
Υποβολή - Επιλεξιµότητα
Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλκετρονικής υποβολής των προτάσεων στο
ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 17/03/2016 µε καταληκτική
ηµεροµηνία 27/04/2016.
Ως έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης χρηµατοδότησης.
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