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∆ηµοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι οδηγοί υλοποίησης των αναµενόµενων προγραµµάτων Επιχειρηµατικότητας
των Νέων και Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών, µε σκοπό τη δηµόσια διαβούλευση έως την 20η Φεβρουαρίου 2009.
Σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις των οδηγών σκοπός των προγραµµάτων είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών
ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες (Νέους γεννηθέντες από το 1970
έως 1991 - επιχειρηµατικότητα των Νέων και Γυναίκες γεννηθείσες από το 1954 έως το 1991 επιχειρηµατικότητα των γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων), ενώ ο συνολικός
προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι από 30.000 έως 400.000 ευρώ για τη µεταποίηση και από 30.000 έως
200.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης
παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα
επαγγελµατικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό
αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης
(βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση,
ξήρανση), ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας,
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή - προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες
ταξιδιών), η διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο
σχεδιασµός και η εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων
(CD-ROM),
άλλες δαπάνες
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από
την 1/1/2008 έως και την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα
προτιµούνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται. Η επιλογή των προτάσεων που θα
ενισχυθούν γίνεται από αυτές που κατ' αρχήν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθµολογία και κατόπιν εφόσον το ενδιαφέρον
ξεπεράσει τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό, από αυτές που έχουν την µέγιστη βαθµολογία. Κριτήρια βαθµολόγησης
αποτελούν: η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, η καινοτοµία, η βιωσιµότητα της πρότασης κλπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από την σχετική Περίληψη του
προγράµµατος επιχειρηµατικότητας των Νέων και την Περίληψη του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα των Γυναικών.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά
προγράµµατα στην ιστοσελίδα της εταιρείας : http://www.atlantisresearch.gr.
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