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Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
(ΕΠΑνΕΚ) / ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
Η Ταυτότητα του Προγράμματος 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα 
που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία: 

 είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης  ή 
 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

 
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές. 
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση 
του Προγράμματος.  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:  

 Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον 
Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ 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 Δράση, 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.  

 
 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
o Αγροδιατροφή 
o Ενέργεια 
o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  
o Εφοδιαστική Αλυσίδα 
o Περιβάλλον 
o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
o Υγεία - Φάρμακα  
o Υλικά – Κατασκευές 



 
 

 
 

MENTORING A.E. 
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6800743 
www.mentoring.com.gr 

 

Σελ. | 2 

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 (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης 
στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του 

συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),  

 το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, 
κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),  

 τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή 
γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, 
ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη 
στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, 
κ.α.), 

 οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,   

 το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας 
ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), 

 ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 

 οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 

 οι αμοιβές τρίτων. 
 
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. 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η υποβολή των προτάσεων θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 60.000 ευρώ. 
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού της επένδυσης.  
  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων αναμένεται να φτάνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την απόφαση ένταξης. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα 
κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%). 
Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 48 εκατ. € 
(Δημόσια Δαπάνη). 
 
 
 
 
 
 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δράσης ενδέχεται να τροποποιηθούν με την επίσημη προκήρυξη της.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING A.E. 

στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr. 
 
 

Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η τηλεφωνική ή 
προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING Α.Ε., δεν επιφέρει  

καμία δέσμευση ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. 
 


