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ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

‘Ενίςχυςη τησ Αυτοαπαςχόληςησ Πτυχιοφχων Τριτοβάθμιασ
Εκπαίδευςησ’ του ΕΠΑνΕΚ ςτα πλαίςια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημερομηνία Ζναρξης Υποβολής: 08/03/2016

Ημερομηνία Λήξησ Υποβολήσ: 15/04/2016
Ημερομηνία Ζναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:
ΜΔΣΑ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
Η Ηλεκτρονική Υποβολή μπορεί να γίνει από: 08/03/2016
Σν Πξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο Απηναπαζρόιεζεο Πηπρηνύρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» αθνξά
ζηελ ππνζηήξημε πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είηε αλέξγσλ είηε απηναπαζρνινχκελσλ, γηα
ηελ έλαξμε / ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο
ζε απηνηειή επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ωο απηνηειήο επαγγεικαηηθφο ρψξνο νξίδεηαη ν ρψξνο πνπ απνηειεί
ρσξηζηή ηδηνθηεζία, δηαζέηεη δηθέο ηνπ παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο (π.ρ. ειεθηξηζκνχ) θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν σο θαηνηθία (θχξηα ή δεπηεξεχνπζα).
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ εκεξνκελία ηεο Ηιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο θαη κεηά.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

-

ΒΑΙΚΔ

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρύνληαη άλεξγνη γηα ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζπλαθνύο κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο θαζώο θαη απηναπαζρνινύκελνη πνπ αζθνύλ
ήδε ζπλαθή κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ
ελίζρπζή ηνπο είλαη ε νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζε απηνηειείο επαγγεικαηηθνύο
ρώξνπο.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ηεο δξάζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
 Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ Α: Άνεπγοι πηςσιούσοι Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
 Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ Β: Φςζικά Ππόζωπα Πηςσιούσοι Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, νη νπνίνη,
θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αζθνχλ ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο (δηεπθξηλίδεηαη ν όξνο
«κηζζωηή εξγαζία» δελ πεξηιακβάλεη ηνπο Αηνκηθνύο Επηρεηξεκαηίεο πνπ, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο, ην εηζόδεκα ηνπο ζεωξείηαη ωο εηζόδεκα από κηζζωηή ππεξεζία
(πεξίπηωζε ζη, παξάγξ. 2, άξζξν 12 ηνπ ΚΦΕ), νχηε ιακβάλνπλ ζχληαμε γήξαηνο.
πλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ Γηθαηνύρσλ:
Δπηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ζπλεξγαδφκελσλ ζρεκάησλ / κνξθψλ επηρείξεζεο, Μηθξψλ & Πνιχ Μηθξψλ, ζηηο
νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ εηαίξνη / δηθαηνχρνη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, εθφζνλ
ηεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1 ζπκκεηνρή κε ίζα εηαηξηθά κεξίδηα
2 ζπλέξγεηα ή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Φπζηθψλ
Πξνζψπσλ.
 Ωο ζπλέξγεηα ζεσξείηαη ε από θνηλνύ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δύν (2) ή
πεξηζζνηέξσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κε ηελ ίδηα εηδηθόηεηα (π.ρ., δχν (2) ζπλεξγαδφκελα Φπζηθά
Πξφζσπα κε δίπισκα ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ).
 Ωο ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ζεσξείηαη ε από θνηλνύ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
δύν (2) ή πεξηζζνηέξσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο πνπ σζηφζν
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ζπλδπαζηηθά κεγηζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ηδξχζνπλ (π.ρ., ζπλεξγαζία
κεηαμχ ελφο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ελφο αξρηηέθηνλα).
Η ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ή ε ζπλέξγεηα εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην.
Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ) νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ
Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε ήδε νξγαλσκέλν νκνηφκνξθν δίθηπν
δηαλνκήο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ
άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο εκπνξηθά ζήκαηα ή
δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη ηερλνγλσζία γηα ηελ ρξήζε θαη ηε δηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ.,
franchising, Shop in shop, δίθηπν πξαθηφξεπζεο).
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ληαληθνύ θαη Υνλδξηθνύ Δκπνξίνπ είλαη
επηιέμηκεο ΜΟΝΟ αλ απνηεινύλ ζπκπιεξσκαηηθή δεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα θαη ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ε δεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο θύξηαο
δξαζηεξηόηεηαο, δει. απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, (π.ρ. πώιεζε θαξκάθσλ από
θηελίαηξν).
Οη δηθαηνχρνη πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ
ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Α - ΑΝΔΡΓΟΙ
1. Να δηαζέηνπλ θαηά ηελ Τπνβνιή ηεο Αίηεζεο Πηπρίν ρνιήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(ΑΔΙ/ΣΔΙ) ή ηζόηηκεο πξνο απηή ζρνιήο, ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλε από
ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.).
2. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
3. Να δηαζέηνπλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ).
4. Σν ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκά ηνπο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015 λα κελ ππεξβαίλεη, αλάινγα
κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο 20.000€ γηα ην Αηνκηθό Δηζόδεκα ή ηηο 35.000€ γηα ην
Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα.
5. Κάζε επηιέμηκν Φπζηθφ Πξφζσπν λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή κίαο (1) θαη κφλν Αίηεζεο
Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (είηε απηνηειψο, είηε σο εηαίξνο).
6. Να δξαζηεξηνπνηεζνύλ επαγγεικαηηθά ζε δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο (ηίηιν
ζπνπδψλ), ζπζηήλνληαο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο:
Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Ι.Κ.Δ, Αηνκηθή
Δπηρείξεζε θαζψο θαη Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Ν. 4019/2011 ή πλεηαηξηζκφ. ηα
επαγγέικαηα φπνπ εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο επηηξέπεη ηε ζχζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νξηζκέλεο κφλν
κνξθήο (π.ρ., δηθεγνξηθή εηαηξεία ηνπ Ν. 4038/2012), ν λνκηθφο απηφο ηχπνο απνηειεί επηιέμηκε
κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ην Πξφγξακκα.
7. Να θάλνπλ Έλαξμε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ΜΟΝΟ ζηνπο επηιέμηκνπο Κσδηθνχο
Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ. 2008), φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο από
ηελ εκεξνκελία Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο θαη έσο ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ έληαμεο πνπ ζα νξηζηεί ζηελ
απφθαζε κε ηνλ πξνζσξηλφ θαηάινγν ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο δξάζεο θαη λα ηνπο
δηαηεξήζνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Να δηαζέηνπλ ΜΟΝΟ επηιέμηκνπο ΚΑΓ,
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γχλαηαη λα δηαζέηνπλ ΚΑΓ ηνπ Ληαληθνχ θαη
Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο), σο
ζπκπιεξσκαηηθή δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δεπηεξεχνπζα
δξαζηεξηφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο θχξηαο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο.
8. Να ιεηηνπξγήζνπλ λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
9. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ζην παξειζφλ ε εληαία
επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απφ απηφ ην Πξφγξακκα, λα κελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 200.000€ (ή 100.000€ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) κέζα ζε κία 3-εηία (ηξέρνλ
εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα εκεξνινγηαθά έηε) πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο
ηνπ ελλφκνπ δηθαηψκαηνο ηεο ελίζρπζεο.
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10. Να κελ έρνπλ εληαρζεί ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηνκηθνχ
επηρεηξεκαηία / επηηεδεπκαηία ή ηνπ εηαίξνπ ζε επηρνξεγνχκελε εηαηξεία, απφ ηελ 1/1/2012 κέρξη θαη
ηελ εκεξνκελία Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο, πιελ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Δθφζνλ
ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιια πξνγξάκκαηα ή/θαη έγγξαθε
παξαίηεζή ηνπο απφ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ άιιν Δ.Π., εάλ απηή βξίζθεηαη ζε θάζε
αμηνιφγεζεο. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα γλσζηνπνίεζεο απφ ηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ Δ.Π. ή ηνλ αξκφδην ΔΦ.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Β - ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΙ
1 Να δηαζέηνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Πηπρίν ρνιήο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ/ΣΔΙ) ή ηζόηηκεο πξνο απηή ζρνιήο, ηεο Διιάδνο ή ηνπ
εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλε από ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.).
2 Να δηαζέηνπλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ).
3 Σν ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκά ηνπο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015 λα κελ ππεξβαίλεη, αλάινγα
κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο 20.000€ γηα ην Αηνκηθό Δηζόδεκα ή ηηο 35.000€ γηα ην
Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα.
4 Κάζε επηιέμηκν Φπζηθφ Πξφζσπν λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή κίαο (1) θαη κφλν Αίηεζεο
Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (είηε απηνηειψο, είηε σο εηαίξνο).
5 Να κελ έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο θαη λα κε ιακβάλνπλ ζύληαμε γήξαηνο θαηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
6 Καηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ήδε
επαγγεικαηηθά σο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζε δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο
(ηίηιν ζπνπδώλ), ζε έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ έληαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαξγεζεί νη ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ είλαη
επηιέμηκνη. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ΜΟΝΟ επηιέμηκνπο ΚΑΓ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γχλαηαη λα δηαηεξεζνχλ ΚΑΓ ηνπ Ληαληθνχ & Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ
(ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο), σο ζπκπιεξσκαηηθή δεπηεξεχνπζα
δξαζηεξηφηεηα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
άζθεζε ηεο θχξηαο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο.
7 Να ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
8 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ζην παξειζφλ ε εληαία
επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απφ απηή ηε Γξάζε, λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ 200.000€ (ή 100.000€ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) κέζα ζε κία 3-εηία (ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ
έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα εκεξνινγηαθά έηε) πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ ελλφκνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ελίζρπζεο.
9 Να κελ έρνπλ εληαρζεί ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηνκηθνχ
επηρεηξεκαηία/επηηεδεπκαηία ή ηνπ εηαίξνπ ζε επηρνξεγνχκελε εηαηξεία, απφ ηελ 1/1/2012 κέρξη θαη
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, πιελ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Δθφζνλ ην
επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιια πξνγξάκκαηα ή/θαη έγγξαθε
παξαίηεζή ηνπο απφ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ άιιν Δ.Π., εάλ απηή βξίζθεηαη ζε θάζε
αμηνιφγεζεο. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα γλσζηνπνίεζεο απφ ηελ νηθεία ∆ηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ Δ.Π. ή ηνλ αξκφδην ΔΦ.
Σν ζύλνιν ησλ σο άλσ πξνϋπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξηθώλ
ζρεκάησλ, γηα θάζε δηθαηνύρν/ εηαίξν μερσξηζηά.
Απνθιείνληαη από ηα εηαηξηθά ζρήκαηα ηα θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ, είλαη είηε ζύδπγνη, είηε ζπγγελείο 1νπ θαη 2νπ βαζκνύ.
Οη Γηθαηνύρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην δηάζηεκα
από ηελ εκεξνκελία Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ έσο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ έληαμεο.
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πλεξγαζίεο κεηαμύ δηθαηνύρσλ από ηελ ίδηα ή θαη από ηηο δύν αλσηέξσ θαηεγνξίεο:
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1 Οη ζπλεξγαδφκελνη δηθαηνχρνη / εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπζηήζνπλ Δηαηξεία πνπ ζα έρεη κηα απφ ηηο
αθφινπζεο λνκηθέο κνξθέο: Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, Οκόξξπζκε Δηαηξεία,
Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία, Ι.Κ.Δ., θαζψο θαη Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Ν. 4019/2011 ή
πλεηαηξηζκφ. ηα επαγγέικαηα φπνπ εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο επηηξέπεη ηε ζχζηαζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ νξηζκέλεο κφλν κνξθήο (π.ρ. δηθεγνξηθή εηαηξεία ηνπ Ν. 4038/2012), ν λνκηθφο απηφο
ηχπνο απνηειεί επηιέμηκε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ην Πξφγξακκα.
2 Οη ζπλεξγαδόκελνη δηθαηνύρνη / εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε ίζα εηαηξηθά κεξίδηα
3 Θα πξέπεη ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα / ζπλέξγεηα κεηαμύ ησλ εηδηθνηήησλ (πηπρίνπ) /
δξαζηεξηνηήησλ. Όπσο νξίδεηαη παξαπάλσ.
4 ηελ πεξίπησζε φπνπ Απηναπαζρνινχκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε πλεξγαηηθά ρήκαηα γηα ηε
δεκηνπξγία Νέαο Δπηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθόςεη ηελ πθηζηάκελε αηνκηθή
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
έληαμεο.
5 Απνθιείνληαη νη ζπλεξγαζίεο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ηα νπνία θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ είλαη κεηαμχ ηνπο είηε ζχδπγνη, είηε ζπγγελείο 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ.
6 Γελ επηηξέπνληαη νη ζπκπξάμεηο - ελώζεηο αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ.
Τπνγξακκίδεηαη όηη όιεο νη αλσηέξσ ζπλζήθεο απνηεινύλ απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο
επηιεμηκόηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα. Η κε ηθαλνπνίεζε θάζε κίαο εμ’ απηώλ απνηειεί
ζπλζήθε απνθιεηζκνύ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ. πλεπώο ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ή ε
ειιηπήο ή αλύπαξθηε ηεθκεξίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ
5.000€ έσο 25.000€. Σν αλψηαην χςνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ 25.000€ απμάλεηαη εθφζνλ ε
πξφηαζε ππνβάιιεηαη απφ ζπλεξγαηηθφ ζρήκα.
Δηδηθφηεξα:
 γηα ζπλεξγαζία δύν (2) δηθαηνύρσλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέιζεη έσο
40.000€, ελψ
 γηα ζπλεξγαζία ηξηώλ (3) ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνύρσλ, απηφο κπνξεί λα αλέιζεη έσο 50.000€.
ε πεξίπησζε πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λέαο / λέσλ ζέζεο / ζέζεσλ
εξγαζίαο (ΝΘΔ), ε δαπάλε ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ επηιέμηκν ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ησλ
5.000€ ηφηε απηφ θξίλεηαη κε επηιέμηκν εμ αξρήο θαη δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην έρεη πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ησλ 25.000€ (ή
αληίζηνηρα κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ ησλ 40.000€ ή 50.000€), ην πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο
Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζεσξείηαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ ζπγρξεκαηνδνηείηαη.
ηελ πεξίπησζε απηή, παξόιν πνπ νη ππεξβάιινπζεο δαπάλεο δελ επηρνξεγνύληαη, αληηθείκελν
αμηνιόγεζεο θαη παξαθνινύζεζεο - ειέγρνπ απνηειεί ην ζύλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ
θαη ην ζύλνιν ηνπ ππεξβάιινληνο θόζηνπο.

Οη ηειηθά Πηζηνπνηεκέλεο Γαπάλεο ΓΔΝ δύλαηαη λα είλαη θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 5.000€
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ / ΔΠΙΓΟΣΗΗ
Σν πνζνζηό ελίζρπζεο γηα ΟΛΔ Πεξηθέξεηεο (γηα ην χλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο) νξίδεηαη
ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ

Α/Α

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο,
εθφζνλ:
 εκπίπηνπλ ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο ελέξγεηαο – δαπάλεο
 είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
 πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Παξάξηεκα
 πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο επηιέμηκεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
 είλαη λφκηκεο θαη θαλνληθέο
 δηελεξγνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ήηνη ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο.
 ηεθκεξηψλνληαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ
ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία.
 ινγηζηηθνπνηνχληαη θαηάιιεια.
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ εκεξνκελία ηεο Ηιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο θαη κεηά.
Καηεγνξία Δλέξγεηαο – Γαπάλεο
Μέγηζην Δπηιέμηκν
Πνζνζηό - Πνζό ζηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ
Λεηηνπξγηθά Έμνδα (ελνίθηα επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, δαπάλεο ειεθηξηζκνχ,
60%
ζηαζεξήο θαη θηλεηήο επαγγεικαηηθήο ηειεθσλίαο, χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, ινηπέο
θνηλφρξεζηεο δαπάλεο θηινμελίαο ζε ζεξκνθνηηίδεο, θ.ά.)
Γαπάλεο γηα Ακνηβέο Σξίησλ (λνκηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο, ινγηζηηθήο
20%
ππνζηήξημεο, ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο, ζχληαμεο θαη παξαθνινχζεζεο
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη Δμεηδηθεπκέλα εκηλάξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο,
θ.ά.)
Η αμοιβή για ηην Σύνηαξη, Υποβολή και Παπακολούθηζη ηος
Επισειπημαηικού Σσεδίος ΔΕΝ μποπεί να ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 1.000€
Οι αμοιβέρ Νομικήρ & Λογιζηικήρ Υποζηήπιξηρ, ΔΕΝ μποπεί να ςπεπβαίνοςν
ηο ποζό ηων 2.000€ (είηε μεμονωμένα, είηε ζςνολικά).
Γαπάλεο Πξνβνιήο, Γηθηύσζεο θαη πκκεηνρήο ζε Δθζέζεηο
Το κόζηορ ηος Σσεδιαζμού και ηηρ Καηαζκεςήρ Εηαιπικήρ Ιζηοζελίδαρ ζηο
πλαίζιο ηηρ πποβολήρ και διαθήμιζηρ ηηρ επισείπηζηρ, δεν μποπεί να
ςπεπβαίνει ηιρ 2.000€. Σημειώνεηαι όηι η δαπάνη θα θεωπηθεί επιλέξιμη μόνο
εθόζον πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ πποζβαζιμόηηηαρ ηων ΑΜΕΑ.
Πξνκήζεηα Αλαισζίκσλ
Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο Γηθαηνύρνπ (επηρεηξεκαηία / εηαίξσλ)
Μηζζνινγηθό Κόζηνο γηα λέα / εο ζέζε / εηο εξγαζίαο (Νέα Θέζεο Δξγαζίαο ΝΘΔ)
Σηο μιζθολογικό κόζηορ ηηρ ΝΘΕ ζςμπεπιλαμβάνονηαι όλερ οι νόμιμερ
κπαηήζειρ και επγοδοηικέρ ειζθοπέρ. Το κόζηορ αςηό θα ππέπει να είναι
εύλογο και ανάλογο με ηη διάπκεια απαζσόληζηρ και δεν μποπεί να
ξεπεπάζει ηιρ 12.000€ ανά ΕΜΕ νέα / ερ θέζη / ειρ επγαζίαρ.
Απνζβέζεηο Παγίσλ / Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Δμνπιηζκνύ
Απνζβέζεηο Παγίσλ … Αθνξά Απνζβέζεηο παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
(ελζώκαηωλ θαη άπιωλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά εληόο ηεο ρξνληθήο
πεξηόδνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη πνπ ππνινγίδνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο
ινγηζηηθνύο θαλόλεο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο νινζρεξνύο
(100%) απόζβεζεο παγίωλ ζηνηρείωλ ηα νπνία ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
δύλαληαη λα απνζβέλνληαη πιήξωο εληόο ηνπ έηνπο ζην νπνίν απνθηήζεθαλ (αμία
αγνξάο αλά ηεκάρην θάηω ηωλ 1.500€ ρωξίο ΦΠΑ).
Αγνξά / Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Δμνπιηζκνύ / Γηακόξθσζε Δζσηεξηθνύ
Υώξνπ Μηθξήο Κιίκαθαο

10%

15%
30%
12.000€

20% ΔΚΣ
(ρσξίο ρξήζε ξήηξαο
επειημίαο)

40% ΔΚΣ
κε ρξήζε ξήηξαο
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επειημίαο
Αγνξά … ηελ πεξίπηωζε απηή είλαη επηιέμηκν ην θόζηνο αγνξάο εμνπιηζκνύ κε
ηελ ππνρξέωζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο επέλδπζεο γηα 3-εηία (3) έηε κεηά από ηελ
ηειηθή πιεξωκή ηεο δεκόζηαο δαπάλεο (ρξήζε ξήηξαο επειημίαο - άξζξν 98 ΚΑΝ
ΕΕ 11303/2014 θαη άξζξν 2 παξ . 3 ηεο ΥΠΑΥΥΔ).
Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Δμνπιηζκνύ … ύκθωλα κε ην άξζξν 19 ηεο
ΥΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΥΔ 2014-2020). Ο Εμνπιηζκόο ΠΡΕΠΕΙ λα έρεη εμνθιεζεί
πιήξωο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Επελδπηηθνύ Έξγνπ.
Η αμοιβή για ηην Διαμόπθωζη Εζωηεπικού Φώπος Μικπήρ Κλίμακαρ ΔΕΝ
μποπεί να ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 5.000€
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
 Σα πνζνζηά / πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά γηα θάζε
θαηεγνξία δαπάλεο θαη αθνξνχλ ζην πλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνβαιιφκελνπ
Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ.
 ε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 8 (Αγνξά / Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε
Δμνπιηζκνύ / Γηακόξθσζε Δζσηεξηθνύ Υώξνπ Μηθξήο Κιίκαθαο) ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο
δηαηήξεζεο ηεο επέλδπζεο θαη γηα ηξία (3) έηε κεηά από ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο δεκόζηαο
δαπάλεο.
 Οη Γαπάλεο Δλνηθίνπ ΓΔΝ είλαη επηιέμηκεο εθόζνλ ν κηζζσηήο είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο έσο θαη
2νπ βαζκνχ κε ηνλ εθκηζζσηή. ε πεξίπησζε ζχζηαζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε ελ ιφγσ
πξνυπφζεζε ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο.
 Η δαπάλε ηεο ΝΘΔ ΓΔΝ είλαη επηιέμηκε εθόζνλ ν εξγαδφκελνο είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο έσο θαη
2νπ βαζκνχ κε ηνλ εξγνδφηε δηθαηνχρν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ. ε πεξίπησζε ζχζηαζεο
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο.
 Ο / νη λενπξνζιακβαλόκελνο / νη ζα πξέπεη λα είλαη άλεξγνο / νη εγγεγξακκέλνο / νη ζηα
κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο.
 ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο (Νέα Θέζεο Δξγαζίαο - ΝΘΔ) ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Σν θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εχινγν θαη αλάινγν κε ην
ρξφλν απαζρφιεζεο.
 Οη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ.
 Η δαπάλε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Δμνπιηζκνύ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε κόλν όηαλ ν
εθκηζζσηήο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 16655/1986 (ΦΔΚΚ 194 Α’), φπσο ηζρχεη.
 ηελ Καηεγνξία Γαπάλεο 7 «Απνζβέζεηο Παγίσλ / Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Δμνπιηζκνύ»,
είηε ζηελ Καηεγνξία Γαπάλεο 8 «Αγνξά / Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Δμνπιηζκνύ /
Γηακόξθσζε Δζσηεξηθνύ Υώξνπ Μηθξήο Κιίκαθαο» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη παξεκβάζεηο
γηα ΑΜΔΑ.
 Όιεο νη επηιέμηκεο δαπάλεο πξέπεη λα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ.
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ΓΔΝ επηηξέπεηαη ε πζηέγαζε Δπηρεηξήζεσλ. Με ηνλ όξν ζπζηέγαζε λνείηαη
ε εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε ίδην, κε δηαθξηηό ρώξν κε άιιε επηρείξεζε. ηε πεξίπηωζε πνπ
δηαπηζηωζεί ζπζηέγαζε επηρεηξήζεωλ, ζα αλαθαιείηαη ε απόθαζε Έληαμεο.
 ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ γηα ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ νη αθφινπζεο δαπάλεο:
α) νη ηφθνη επί ρξεψλ
β) ν αλαθηήζηκνο ΦΠΑ
γ) αγνξά γεο, ππνδνκψλ, αθηλήησλ θαη γεπέδσλ
 Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη επηιέμηκε Γαπάλε, εθόζνλ ν δηθαηνύρνο δελ έρεη
δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα ΦΠΑ, όπσο εθάζηνηε
ηζρύεη. Δηδηθφηεξα, είλαη επηιέμηκε δαπάλε εθφζνλ βαξχλεη δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε εμαηξνχκελσλ ή απαιιαζζφκελσλ ηνπ ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθαηνχρνπ. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν ΦΠΑ βαξχλεη δαπάλεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο, φζν θαη γηα ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαηά
ην πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί.
 ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ νη αθφινπζεο δαπάλεο γηα ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΚΣ:
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Δπεκβάζεηο επί αθηλήησλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή
Δπηπιένλ, δελ είλαη επηιέμηκεο νη αθφινπζεο δαπάλεο:
Γαπάλεο γηα εμνπιηζκφ, ε αλαγθαηφηεηα ηεο απφθηεζεο ηνπ νπνίνπ δε ζπλάδεη κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηναπαζρνινχκελνπ π.ρ., πξνκήζεηα ηξηψλ (3) Φνξεηψλ Η/Τ ελψ
απαζρνιεί έλα (1) άηνκν. Δθφζνλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ δηαπηζησζεί κε δηθαηνινγνχκελνο εμνπιηζκφο ζε
ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηφηε ΓΔΝ ζα πηζηνπνηείηαη ην αληίζηνηρν πνζφ.
Αγνξά εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε.

Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο Γαπάλεο & Έξγν










ΟΛΑ ηα Παξαζηαηηθά (π.ρ., Σηκνιόγηα, Γειηία Απνζηνιήο, Απνδείμεηο, Πιεξσκέο,
πκθσλεηηθά πλεξγαζίαο) πξνθεηκέλνπ λα είλαη ΔΠΙΛΔΞΙΜΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ λα εθδνζνύλ ζηελ
αθξηβή ΔΠΩΝΤΜΙΑ ηεο επηρείξεζεο.
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο, ε εμφθιεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο:
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ
Δπξώ (500€) θαη ΚΑΣΩ (ρσξίο ΦΠΑ), κπνξεί λα εμνθιείηαη θαη δίρσο ηε Υξήζε Σξαπεδηθνχ
Μέζνπ Πιεξσκήο, δειαδή κπνξεί λα γίλεηαη κε Μεηξεηά !
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ
Δπξώ (500€) θαη ΑΝΩ (ρσξίο ΦΠΑ), ζα ΠΡΔΠΔΙ ε Σκεκαηηθή ή Οιηθή Δμόθιεζή ηεο, λα
γίλεη κε ηε Υξήζε Σξαπεδηθνύ Μέζνπ Πιεξσκήο (π.ρ., Δπηηαγή Δπηρείξεζεο, Σξαπεδηθή
Δπηηαγή, Καηάζεζε, Έκβαζκα – Απαγοπεύεηαι η Πληπωμή ηηρ με Επιηαγέρ Πελαηών !!!)
πκβάζεηο ή Ιδησηηθά πκθσλεηηθά ζπληάζζνληαη θαη πξνζθνκίδνληαη ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ
απαηηείηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Ννκνζεζία.
Γηα θάζε πκβνπιεπηηθή Τπεξεζία ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΙ ζρεηηθή χκβαζε κε ηελ Δπηρείξεζε. Η ελ
ιφγσ χκβαζε, αλεμαξηήησο ηνπ Κφζηνπο ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη
Ννκίκσο Καηαρσξεκέλε ζην TAXISNET
Καηά ηε δηάξθεηα Τινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, επηηξέπνληαη έσο ηξεηο (3)
Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ.
Η Πξψηε (1ε) Αίηεζε Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί, κεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ Οηθνλνκηθνχ θαη Αληίζηνηρνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ.
Η Γεχηεξε (2ε) Αίηεζε Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί,
κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ Οηθνλνκηθνχ θαη Αληίζηνηρνπ Φπζηθνχ
Αληηθεηκέλνπ.
Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο Αίηεζεο Σειηθήο Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ
ρεδίνπ ηνπ ρσξίο ηελ ππνβνιή Αίηεζεο Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ.
Οη δηθαηνχρνη ησλ νπνίσλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζα ππαρζνχλ ζην παξφλ πξφγξακκα θξαηηθήο
ελίζρπζεο, κεηά ηελ έληαμή ηνπο θαη γηα ηξία (3) έηε κεηά από ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο
δεκόζηαο δαπάλεο λα κελ δηαθόπηνπλ ηελ επέλδπζε, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο
βίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ ΔΦ.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 50.000.000€ (Γεκφζηα
νο
νο
ν
Γαπάλε) θαη ζα πινπνηεζεί κέζσ δχν (2) Κχθισλ Πξνθήξπμεο: 1 Κχθινο 2016: 65% & 2 Κχθινο (2
Δμάκελν) 2016: 35%
νπ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ηνπ 1 Κχθινπ αλέξρεηαη ζε 32.050.000€ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο
Υψξαο σο εμήο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
(ζε Δπξώ - €)
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή
19.500.000
Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο,
5.785.000
Βφξεην Αηγαίν Κξήηε
Αηηηθή
5.070.000
ηεξεά Διιάδα
1.261.000
Νφηην Αηγαίν
884.000
ΤΝΟΛΑ
32.500.000
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