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Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκινούν από Τρίτη 8/3/2016 οι υποβολές για το πρόγραµµα "Ενίσχυση της

Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης"  το οποίο αφορά

την στήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε άνεργων είτε

αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη & υποστήριξη άσκησης επαγγελµατικής

δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

Γραµµατεία - Ιατρικός Σύλλογος Πατρών <info@ispatras.gr>

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
1 µήνυµα

K2 Business Consulting <sales@k2bc.gr> 6 Μαρτίου 2016 - 8:50 µ.µ.
Απάντηση-Προς: K2 Business Consulting <sales@k2bc.gr>
Προς: Ιατρικός Σύλλογος Πατρών <info@ispatras.gr>
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Από 8/3/2016 έως 15/4/2016

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) οι οποίοι:    

Κατηγορία Α: Είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Β: Είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης

της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή µε την ειδικότητά τους επαγγελµατική

δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας.

Συνεργασίες µεταξύ δικαιούχων: Επιτρέπεται σύσταση συνεργαζόµενων σχηµάτων

(µικρών & πολύ µικρών επιχειρήσεων) στις οποίες συµµετέχουν εταίροι από τις

προαναφερόµενες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα

ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας,

δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου,

δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα,

ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή

σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη,

σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή,

προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη,

αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής:

Λειτουργικά κόστη 
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Ενοίκια επαγγελµατικού χώρου (απαγορεύεται ο µισθωτής να είναι σύζυγος/

συγγενής έως & 2ου βαθµού µε τον εκµισθωτή)

∆απάνες Ηλεκτρισµού, Σταθερής/ Κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας,

Ύδρευσης/ Θέρµανσης, Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες,

∆απάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδα

*∆εν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

∆απάνες για αµοιβές τρίτων

Νοµική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη (έως 2000€)

Σύνταξη & παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου (έως 1000€)

Υπηρεσίες θερµοκοιτίδας

Εξειδικευµένα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης

Προβολής – ∆ικτύωσης

∆απάνες προβολής

∆ικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις

Σχεδιασµός και κατασκευής επαγγελµατικής ιστοσελίδας (έως 2.000€)

Προµήθεια αναλωσίµων

Αναλώσιµα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της επιχείρησης

∆απάνες προµήθειας πρώτων υλών και ενδιάµεσων προϊόντων που θα

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (µεταποιητική δραστηριότητα)

Ασφαλιστικές εισφορές

Εισφορές επιχειρηµατία/εταίρων στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

Κόστος εργασίας

Κόστος µισθωτής εργασίας για πρόσληψη 1 ΕΜΕ.
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Ο εργαζόµενος ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου

βαθµού µε τον εργοδότη δικαιούχο

Ο/οι νεοπροσλαµβανόµενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραµµένος/οι

στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης

Αποσβέσεις παγίων/ Leasing εξοπλισµού

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώµατων & άϋλων) εντός περιόδου

υλοποίησης του έργου, οι οποίες δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους

στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεµάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ.

Αγορά/ Leasing εξοπλισµού/ ∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας

Η δαπάνη διαµόρφωσης εσωτερικού χώρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό

των 5.000€: κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις κτιριακών

εγκαταστάσεων

Αγορά εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριου και αµεταχείριστου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού ύψους

επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. Το ποσοστό

ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού

προϋπολογισµού της επένδυσης. 

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής µέχρι και το 40% της αναλογούσας

∆ηµόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο

δηµόσιο χρηµατοδοτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.

Η χρηµατοδότηση γίνεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Για τη χρηµατοδότηση

των δαπανών εξοπλισµού θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα ευελιξίας του ΕΚΤ για τη

χρηµατοδότηση παρεµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ. Ο

προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και θα
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κατανεµηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος 2015: 35% και 2ος κύκλος 2016: 65% του

προϋπολογισµού της δράσης).

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

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

µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο +30 2610 00 3097 ή στο

info@k2bc.gr

Τα προγράµµατα επιδότησης αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τις
επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και επιθυµούν να υλοποιήσουν µια αναπτυξιακή
στρατηγική.

Προσφέρουµε ευκαιρίες για βελτίωση ρευστότητας και ανάπτυξη σε
επιχειρήσεις και οργανισµούς, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ.

Οι υπηρεσίες της Κ2 περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα

παρακάτω: 

Αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων επενδυτικών
προγραµµάτων ανάλογα µε την δρατηριοποίηση και τις ανάγκες της
κάθε επιχείρησης
Εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών - επενδυτικών σχεδίων

Προαξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή τους
Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων και φυσικών φακέλων
των επενδυτικών προτάσεων στους αρµόδιους φορείς
∆ιοίκηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων
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* Το κόστος των υπηρεσιών της Κ2 επιδοτείται 100% από το πρόγραµµα

Ενηµερωθείτε σωστά και προετοιµαστείτε για το νέο πρόγραµµα που επιδοτεί

100% υπό σύσταση & υφιστάµενες επιχειρήσεις.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και έλεγχο επιλεξιµότητας συµπληρώστε την
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