
Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Νέα δράση του ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ με στόχο την προώθηση στην απασχόληση 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με
έμφαση στις γυναίκες, μέσω της ενίσχυσης τους για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται
πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της
έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 43.400.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται
σε τρεις δόσεις ως εξής:
1η δόση ύψους 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της
απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
2η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη Δ της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της
λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
3η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της
λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από 10/5/2021 έως 10/6/2021 (ώρα 15:00).
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων στην διεύθυνση  www.ependyseis.gr/mis

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (Για 1η, 2η & 3η Δόση )

2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή ένας
τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει
απασχολούμενος, τότε επισυνάπτεται και Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού). (Για 1η Δόση)

3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης, για δραστηριότητες για τις οποίες
ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.(Για 1η, 2η & 3η Δόση)

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης. (Για 1η, 2η & 3η Δόση)

5. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το
επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας. (Για 2η & 3η Δόση)

6. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω του ΠΣ e-ΕΦΚΑ). (Για 2η & 3η Δόση)


