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ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 - 2020
Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120
εκατ. €



1ος κύκλος Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 60%



2ος κύκλος Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 40%

Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό
72.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) & κατανέμεται στις Περιφέρειες της
χώρας ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΚΥΚΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική

43.440.000

Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000

Αττική

11.040.000

Στερεά Ελλάδα

2.760.000

Νότιο Αιγαίο

1.980.000

ΣΥΝΟΛΟ

72.000.000

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€
έως 60.000€.
Ποσοστό Επιδότησης: 100 %
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 17/03/2016 με καταληκτική
ημερομηνία 27/04/2016.
Ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών: δαπάνες που πραγματοποιούνται
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ποσοστό επιδότησης 100%

• Είναι επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες
• Είναι επιλέξιμη η δαπάνη μισθολογικού κόστους και οι ασφαλιστικές
εισφορές
• Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων
• Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 25% - 50% της υλοποίησης

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, που διαθέτουν
Α.Φ.Μ.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής
υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν
σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών
κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας
μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές
μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν.
4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και
διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την
ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις
ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές
Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ειδικά για τους ανέργους ισχύει ότι μπορεί να ιδρύσουν και
ατομική επιχείρηση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην
υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού
σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
2. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους
επιλέξιμους ΚΑΔ, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία
προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και να τους διατηρήσουν
καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να
διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη την διάρκεια του
επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με
την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου
σε επιχορηγούμενη εταιρία από 1/1/2012.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και
στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο
ξεχωριστά.
• Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε
σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων
• Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει
παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ
υπάρχει υποχρέωση διατήρησής της για μια τριετία μετά την τελική
πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

ΔΕΝ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ

Ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα
εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των
συνολικών ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
60%
8%

1.
2.

Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ κλπ)
Αμοιβές Τρίτων (δικηγόροι, λογιστές κλπ)

3.

Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης, Συμμετοχή σε
εκθέσεις

15%

4.

Αποσβέσεις Παγίων

30%

5.

Αγορά Εξοπλισμού, Διαμόρφωση χώρου

40%

6.

Αναλώσιμα

15%

7.

Ασφαλιστικές Εισφορές (εταίρων / επιχειρηματία)

30%

8.

Μισθολογικό Κόστος

9.

Δαπάνες Βιομηχανικής ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας

24.000€ 12.000,00€ ανά ΕΜΕ και
μέχρι δύο άτομα
20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιχειρηματικό Σχέδιο (Ε.Σ.) (Συντελεστής: 25%)
Περιγραφή του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου 20%

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου –Ανάλυση της Επιχειρηματικής Ιδέας
Παραγόμενα Προϊόντα /Υπηρεσίες– Αγορά Στόχος.
Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Συνάφεια με τη
στρατηγική
έξυπνης
εξειδίκευσης της
Περιφέρειας
δραστηρ. 25%

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου της νεοφυούς
επιχείρησης με τις θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί η
επιχείρηση.

Βαθμός
πρωτοτυπίας 25%

Εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός πρωτοτυπίας του προϊόντος/υπηρεσίας σε
σχέση με τα ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Κατάσταση της
αγοράς του κλάδου
δραστηριοποίησης
5%

Εξετάζεται και βαθμολογείται η κατάσταση της αγοράς του κλάδου που θα
δραστηριοποιηθεί

Ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της
επένδυσης 10%

Εξετάζεται ο ολοκληρωμένος ή μη χαρακτήρας της προτεινόμενης επένδυσης.

Ενέργειες
Προώθησης
προϊόντος/υπηρεσί

Αξιολογούνται οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης, οι πρακτικές και πολιτικές
marketing της επιχείρησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ωριμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου. (Συντελεστής: 15%)
Χρονοδιάγραμμα
ανάπτυξης
παραγωγικής
εγκατάστασης
προϊόντος/υπηρεσία
ς 30%

Εξετάζεται η εφικτότητα υλοποίησης του έργου εντός του Χρονοδιαγράμματος και όχι πέραν της
διετίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ωριμότητας του και την πολυπλοκότητά των ενεργειών.

Απαιτήσεις
Αδειοδότησης 20%

Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Προοπτικές
πωλήσεων των
προϊόντων/υπηρεσι
ών του επ. σχεδίου
50%

Εξετάζεται η ύπαρξη Συμφωνητικών ή και Προσυμφώνων πώλησης με υπεργολάβους,
πελάτες, δίκτυα διανομής, αντιπροσώπους, λοιπές στρατηγικές συμμαχίες.

Καινοτομία Επιχειρηματικού Σχεδίου. (Συντελεστής: 25%)
Να διαθέτει
κατοχυρωμένο
Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας 30%

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντα)/
αναγνωρισμένου τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

∆ιάκριση
διαγωνισμόύ
Καινοτομίας 30%

Εξετάζονται οι αιτήσεις/συμμετοχές και διακρίσεις του εταίρου/ων. προϊόντος/υπηρεσίας σε
διαγωνισμούς καινοτομίας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διασφάλιση
διευκολύνσεων
από οργανωμένες
επιχ/τικές δομές
φιλοξενίας 30%

Ο εταίρος/ οι εταίροι της επιχείρησης έχει/έχουν λάβει έγκριση για συμμετοχή σε
επιχειρηματικές δομές όπως τεχνολογικά πάρκα, τεχνοκυψέλες, θερμοκοιτίδες,
προθερμοκοιτίδες

Επίπεδο
Ωριμότητας
Καινοτόμου
Προϊόντος
/Υπηρεσίας 30%

Εξετάζεται το επίπεδο ωριμότητας του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας από το βασικό
θεωρητικό σχεδιασμό μέχρι και την ετοιμότητα παραγωγής ή παροχής.

Βιωσιμότητα Νεοφυούς Επιχείρησης (Συντελεστής: 10%)
Βεβαιώσεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
από venture
capitals ή
πρόθεση
δαν/σης από
Τράπεζες 30%

Προσκομίζονται και εξετάζονται βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από VCs για
χρηματοδότηση της επένδυσης ή βεβαιώσεις έγκρισης δανειοδότησης από Τράπεζες.

Προβλέψεις
Εσόδων- Εξόδων
της
επιχείρησης70%

Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο
καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για την
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την
ολοκλήρωσή του

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά Εταίρων. (Συντελεστής: 25%)
Τίτλοι Σπουδών
Εταίρου/ων 15%

Βαθμολογούνται οι δηλωθέντες τίτλοι σπουδών του/ων εταίρου/ων.

Συνάφεια Τίτλου
Σπουδών με το
επιχειρηματικό
σχέδιο 25%

Εξετάζεται και βαθμολογείται η τυχόν συνάφεια των σπουδών του εταίρου/εταίρων με
την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Επαγγελματική
Εμπειρία Εταίρου/
Εταίρων 10%

Εξετάζεται και βαθμολογείται η συνολική επαγγελματική εμπειρία του εταίρου/των
εταίρων κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εταιρική Σύνθεση
50%

Εξετάζεται και βαθμολογείται η εταιρική σύνθεση ως προς την κάλυψη όλου του εύρους
του αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου.

