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Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το οποίο αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι :
1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
χρονική στιγμή υποβολή της αίτησης.
2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι
1
ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.
∆εν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα.
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία
προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 15.000€ μέχρι 60.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του
συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€,
κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των
60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των
60.000€, θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ανάλυση δαπανών: στο Παράρτημα IΙI):
1. Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες
φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής
υποστήριξης,
υπηρεσίες
θερμοκοιτίδας,
σύνταξης
και
παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής
κατάρτισης)
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
4. Αποσβέσεις παγίων / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
5. Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
6. Προμήθεια αναλωσίμων
7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για
αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
κατά την υποβολή της αίτησης, ή να είναι ατομικοί επιχειρηματίες
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς
να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
2. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
3. Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο
αίτησης χρηματοδότησης (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος),
4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική
Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.
4019/2011.
5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους
επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), καθ’
όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
6. Να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει
λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών)
μέσα σε μία τριετία.
8. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά
την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης,
εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.
Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην
περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο
ξεχωριστά.
1.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών
σχεδίων ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία την
27/04/2016.
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά)
κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά
την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα
δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
Η προκαταβολή της επιχορήγησης κυμαίνεται έως το 40% της
εγκεκριμένης επιχορήγησης μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών
ένταξης από την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ, και με την προσκόμιση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής
επιχορήγησης, δύναται ο δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών
τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών
Λογαριασμών» (Escrow Accounts) ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό
την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη
λειτουργία τους.
Για τους επιλέξιμους ΚΑΔ δείτε εδώ.

1 Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από
μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δείτε, ακόμη:
οι τόκοι επί χρεών,
ο ΦΠΑ,
Παράρτημα I: Κριτήρια επιλεξιμότητας
η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων
οι δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του Παράρτημα IΙ: Δικαιολογητικά ένταξης
οποίου δε συνάδει με τη δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. Παράρτημα IΙI: Επιλέξιμες δαπάνες
προμήθεια τριών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ θα
απασχολεί ένα άτομο,
Η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.
Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξής τους.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
υποστηρίξει με εξειδικευμένους συνεργάτες όχι μόνο την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό, τη
μελέτη καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Σιμόνα Ντάνο, τηλ 2310 531000, e-mail: ntano@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μίλτος Νικολής , Τηλ 210 6563800, email: nikolis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Βασιλική Βορρίση, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vorrisi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας:
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να αποκομίσει ένας συμμετέχοντας είναι το 100 %, η αξιολόγηση περνάει από την επίβλεψη
δύο αξιολογητών του υπουργείου.
Ι. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού) Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως
προς:
Ι1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Ι1) και
Ι2. Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση (κριτήριο Ι2).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Α (Άνεργοι)
Καταρχάς είναι επιλέξιμα όσα επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF):

Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ι.2.1

Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου

Ι.2.2

Επιλεξιμότητα ΚΑ∆ της υπό σύσταση επιχείρησης

Ι.2.3

Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην των προγραμμάτων
κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα
προγράμματα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την
ημερομηνία ένταξής τους ή έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Β (ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)
Καταρχάς είναι επιλέξιμα όσα επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF):

Α/Α

Ι.2.1

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.
∆εν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους
σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα
δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα
έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015).

Ι.2.2

Επιλεξιμότητα ΚΑ∆ της υπό σύσταση επιχείρησης
Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι
και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην των προγραμμάτων
κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, να
1.2.3
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους ή
έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους.
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Στην περίπτωση σύστασης ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (άνεργων ή/και ασκούντων επαγγελματική δραστηριότητα) εξετάζονται οι
παραπάνω προϋποθέσεις για κάθε εταίρο ξεχωριστά και επιπλέον το παρακάτω:

Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ου

Μη ύπαρξη συζυγικής ή συγγενικής σχέσης 1 ή 2 βαθμού μεταξύ των εταίρων, κατά την
υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ι.2.4

ΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
ΙΙ1. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων (Κριτήριο ΙΙ1).
ΙΙ2. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (Κριτήριο ΙΙ2).
ΙΙ3. Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ (Κριτήριο ΙΙ3).
ΙΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Α.
Α1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Συντελεστής (%)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Σ.)

25%

Περιγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου

20%

Α.2

Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας δραστηριοποίησης.

20%

Α.3

Βαθμός πρωτοτυπίας

10%

Α.4

Κατάσταση της αγοράς του κλάδου δραστηριοποίησης

20%

Α.5

Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας

5%

Α.6

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

5%

Α.7

Ενέργειες Προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας

10%

Α.8

Περιγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου

5%

Α.9

Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας δραστηριοποίησης.

5%

Β.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

15%

Β.1

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης παραγωγικής εγκατάστασης προϊόντος/υπηρεσίας

Β.2

Απαιτήσεις Αδειοδότησης

20%

Β.3

Πωλήσεις και Marketing

50%

Γ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

30%

25%

Γ.1

Ο εταίρος/οι εταίροι διαθέτει κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

30%

Γ.2

Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επενδυτικού σχεδίου σε διαγωνισμούς
Καινοτομίας

30%

Γ.3

Διασφάλιση διευκολύνσεων της επιχείρησης από οργανωμένες επιχειρηματικές δομές
φιλοξενίας

10%
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Γ.4

Επίπεδο Ωριμότητας Καινοτόμου Προϊόντος /Υπηρεσίας

30%

Δ.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10%

Δ.1

Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture capitals ή πρόθεσης δανειοδότησης
από Τράπεζες.

30%

Δ.2

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης

Ε.
Ε.1

70%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ

25%

Τίτλοι Σπουδών Εταίρου/ων

15%

Ε.2

Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επενδυτικό σχέδιο

25%

Ε.3

Επαγγελματική Εμπειρία Εταίρου/ Εταίρων

10%

Ε.4

Εταιρική Σύνθεση

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Ε.Σ.) (Συντελεστής: 25%)
Α.1

Περιγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου

20%

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου –Ανάλυση της
Επιχειρηματικής Ιδέας-Παραγόμενα Προϊόντα /Υπηρεσίες– Αγορά
Στόχος.

Πολύ Καλή: 8 έως 10 βαθμοί

Καλή: 5 έως 7 βαθμοί
Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής
του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ανεπαρκής: 0 έως 4 βαθμοί
(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον
Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 έως 10) και όχι προκαθορισμένες τιμές).
Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου με τη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας δραστηριοποίησης

Α.2

25%

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου
Υπάρχει συνάφεια: 10 βαθμοί
της νεοφυούς επιχείρησης με τις θεματικές προτεραιότητες της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στην οποία
∆εν υπάρχει συνάφεια: 0 βαθμοί
σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.
Α.3

Βαθμός πρωτοτυπίας

25%
Νέο προϊόν/υπηρεσία: 10 βαθμοί

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

του

∆ιαφοροποιημένο προϊόν/υπηρεσία: 6
βαθμοί
Υφιστάμενο προϊόν/υπηρεσία: 2 βαθμοί
∆εν προσδιορίζεται προϊόν / υπηρεσία : 0
βαθμοί

Α.4
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Κατάσταση της αγοράς του κλάδου δραστηριοποίησης

5%
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Νέα δυναμική αγορά: 10 βαθμοί
Αναπτυσσόμενη αγορά με αυξανόμενη
ζήτηση: 8 βαθμό
Νέα εξειδικευμένη περιορισμένη αγορά: 6
βαθμοί
Ώριμη αγορά με σταθερή ζήτηση &
Εξετάζεται και βαθμολογείται η κατάσταση της αγοράς του κλάδου που
σημαντικό μερίδιο εισαγωγών: 6 βαθμοί
θα δραστηριοποιηθεί.
Ώριμη αγορά με σταθερή ζήτηση: 4
βαθμοί
Φθίνουσα αγορά με μειούμενη ζήτηση :2
βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί

Α.5

Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας

10%
Ανταγωνιστικό ως προς τον συνδυασμό
τιμής - ποιότητας: 10 βαθμοί

Αξιολογείται το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία ως προς την Ανταγωνιστικό ως προς την ποιότητα: 8
ανταγωνιστικότητά του με κριτήρια την τιμή και την ποιότητα με βάση βαθμοί
την τεκμηρίωση.
Ανταγωνιστικό ως προς την τιμή: 6 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται/κανένα: 0 βαθμοί
Α.6

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

10%
Πλήρης και λειτουργική επένδυση: 10
βαθμοί

Εξετάζεται ο ολοκληρωμένος ή μη χαρακτήρας της προτεινόμενης
επένδυσης.

Μερικώς ολοκληρωμένη και λειτουργική:
6 βαθμοί
Μη ολοκληρωμένη επένδυση και μη
λειτουργική: 0 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί

Α.7

Ενέργειες Προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας

5%
Στοχευμένες: 10 βαθμοί

Αξιολογούνται οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης, οι πρακτικές και
πολιτικές marketing της επιχείρησης (π.χ. προώθηση, διαφήμιση,
δημόσιες σχέσεις)

Επαρκείς: 6 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνονται: 0

Β. Ωριμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου. (Συντελεστής: 15%)
Β.1
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Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης παραγωγικής εγκατάστασης
προϊόντος/υπηρεσίας

30%
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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.
Β.2

Απαιτήσεις Αδειοδότησης

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

Προοπτικές πωλήσεων των προϊόντων/υπηρεσιών του
επιχειρηματικού σχεδίου

Β.3

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

Εφικτό: 10 βαθμοί
Οριακά εφικτό:5 βαθμοί
Ανέφικτο/δεν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί
20%
∆εν απαιτείται καμιά άδεια: 10 βαθμοί
Απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή/και
περιβαλλοντική
ή/και οικοδομική άδεια: 4 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί
50%
Συμβάσεις με συνεργάτες/ πελάτες: 10
βαθμοί
MoUs και Lols: 6 βαθμοί
Κανένα από τα προηγούμενα: 0 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί

Γ. Καινοτομία Επιχειρηματικού Σχεδίου. (Συντελεστής: 25%)
Γ.1

Ο εταίρος/οι εταίροι διαθέτει κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας

30%
Ευρωπαϊκή ή τρίτης χώρας : 10 βαθμοί

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας Εθνική: 8 βαθμοί
(πατέντα)/ αναγνωρισμένου τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής
Πατέντα υπό έκδοση:4 βαθμοί
ιδιοκτησίας
∆εν διαθέτει: 0 βαθμοί
Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επιχειρηματικού σχεδίου σε
διαγωνισμού Καινοτομίας

Γ.2

30%
Έχει διακριθεί (1ο/2ο/3ο βραβείο): 10 βαθμοί

Εξετάζονται οι αιτήσεις/συμμετοχές και διακρίσεις του εταίρου/ων.
Απλή συμμετοχή: 6 βαθμοί
προϊόντος/υπηρεσίας σε διαγωνισμούς καινοτομίας
Κανένα εκ των ανωτέρω: 0 βαθμοί
∆ιασφάλιση διευκολύνσεων της επιχείρησης από οργανωμένες
επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας

Γ.3

Εξετάζεται αν ο εταίρος/ οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης
πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης έχει λάβει
έγκριση από οργανωμένες επιχειρηματικές δομές για παροχή
διευκολύνσεων όπως φιλοξενία/στέγαση, παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών υποστήριξης.
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10%
Ο εταίρος/ οι εταίροι της επιχείρησης
έχει/έχουν λάβει έγκριση για συμμετοχή σε
επιχειρηματικές δομές όπως τεχνολογικά
πάρκα, τεχνοκυψέλες, θερμοκοιτίδες,
προθερμοκοιτίδες : 10 βαθμοί
Ο εταίρος/ οι εταίροι της επιχείρησης δεν
έχει/δεν έχουν λάβει έγκριση για συμμετοχή
σε επιχειρηματικές δομές όπως τεχνολογικά
πάρκα, τεχνοκυψέλες, θερμοκοιτίδες,
προθερμοκοιτίδες: 8 βαθμοί
Σελίδα 7

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ο
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9 χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη. Tηλ.: 2310 531000, fax: 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25. Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Λεωφ. Πανεπιστημίου & Β. Κρίμπα 1, Ηράκλειο 715 00. Τηλ.: 2810 542700, fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Δυτική Ελλάδα: Tηλ.: 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, 351 00, Λαμία. Τηλ.: 22310 23270, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

Γ.4

Επίπεδο Ωριμότητας Καινοτόμου Προϊόντος /Υπηρεσίας

30%

Προϊόν/Υπηρεσία έτοιμο για παραγωγή ή
παροχή: 10 βαθμοί
Ώριμος σχεδιασμός προϊόντος ή υπηρεσίας: 8
βαθμοί
Εξετάζεται το επίπεδο ωριμότητας του καινοτόμου
Επιτυχής πειραματική επίδειξη προϊόντος ή
προϊόντος/υπηρεσίας από το βασικό θεωρητικό σχεδιασμό μέχρι και
υπηρεσίας: 6 βαθμοί
την ετοιμότητα παραγωγής ή παροχής.
Βασικός θεωρητικός σχεδιασμός προϊόντος ή
υπηρεσίας:
2 βαθμοί
∆εν τεκμηριώνεται: 0 βαθμοί

∆. Βιωσιμότητα Νεοφυούς Επιχείρησης (Συντελεστής: 10%)
Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture capitals ή
πρόθεσης δανειοδότησης από Τράπεζες.

∆.1

Προσκομίζονται
και
εξετάζονται
βεβαιώσεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από VCs για χρηματοδότηση της επένδυσης ή
βεβαιώσεις έγκρισης δανειοδότησης από Τράπεζες.
∆.2

30%
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από VCs : 10
βαθμοί
Πρόθεση δανειοδότησης από Τράπεζες: 6
Βαθμοί
∆ιαφορετικά : 0 βαθμοί

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης

70%

Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο Πλήρης τεκμηρίωση : 10 βαθμοί
επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών Μερική τεκμηρίωση : 6 βαθμοί
της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για την περίοδο υλοποίησης του Μικρή τεκμηρίωση : 4 βαθμοί
επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την
ολοκλήρωσή του.

Ε. Χαρακτηριστικά Εταίρων. (Συντελεστής: 25%)
Ε.1

Τίτλοι Σπουδών Εταίρου/ων

Βαθμολογούνται
εταίρου/ων.

οι

δηλωθέντες

τίτλοι

15%

σπουδών

του/ων

Ύπαρξη
μεταδευτεροβάθμιου/τριτοβάθμιου
τίτλου σπουδών: 10 βαθμοί
∆εν διαθέτει: 0 βαθμοί

Ε.2

Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επιχειρηματικό σχέδιο
Εξετάζεται και βαθμολογείται η τυχόν συνάφεια των σπουδών του
εταίρου/εταίρων με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ε.3

Επαγγελματική Εμπειρία Εταίρου/ Εταίρων

25%
ΝΑΙ: 10 βαθμοί
ΌΧΙ: 0 βαθμοί
10%

Εξετάζεται και βαθμολογείται η συνολική επαγγελματική εμπειρία Εμπειρία> 5 ετών: 10 βαθμοί
του εταίρου/των εταίρων κατά την υποβολή της αίτησης Εμπειρία 0-5 ετών: 0-10 βαθμοί
χρηματοδότησης.
Ε.4
Sd0024

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

Ένωση εταίρων με συμπληρωματικές
ειδικεύσεις/δεξιότητες: 10 βαθμοί
Ένωση εταίρων με την ίδια
ειδίκευση/δεξιότητα:

8 βαθμοί
Ένας μοναδικός εταίρος: 5 βαθμοί
Η βαθμολογία του κριτηρίου E: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ θα προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο της βαθμολογίας των
εταίρων, υπολογιζόμενο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό σχήμα.
Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης, που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν βαθμολογία από
πενήντα (50,0) και άνω, μετά την εφαρμογή ανάλογων ομάδων κριτηρίων είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού.
Βαθμολογία κριτηρίου Α = {(Α.1*20%)+(Α.2*25%)+(Α.3*25%)+(Α.4*5%)+(Α.5*10%)+(Α.6*10)+(Α.7*5%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Β = {(Β.1*30%) + (Β.2*20%) + (Β.3*50%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Γ = {(Γ.1*30%) + (Γ.2*30%) + (Γ.3*10%) + (Γ.4*30%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου ∆ = {(∆.1*30%)+(∆.2*70%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Ε = {(Ε.1*15%) + (Ε.2*25%) + (Ε.3*10%) + (Ε.4*50%)}*10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α*25% + ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β*15% + ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ*25% + ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆*10% + ΚΡΙΤΗΡΙΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ (ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑ)

1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)
Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

2.

Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/χων της Δράσης ή βεβαίωση από τον

3.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/χων

4.

Αντίγραφο του εντύπου Ε1-Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για
κάθε δικαιούχο ξεχωριστά ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών
από την αρμόδια ΔΟΥ
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τυχόν μεταβολές.
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με
βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Α/Α

5.
6.

(Στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται τα δικαιολογητικά
εταιρικής σύνθεσης. Απαγορεύονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων)
7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα
με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος Οδηγού.

8.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε σύμφωνα
με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος.

9.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την υπό
σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος.

10. Απογραφικό Δελτίο εισόδου του/των δικαιούχων σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII.
11. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Το
μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και
αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους.

13.

13.
Sd0024

Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε θερμοκοιτίδα, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα
αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα
φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με
την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το
σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το
επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται
στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 έως και
την υποβολή της πρότασης (εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης) στο Παράρτημα I.
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14.
15.

ου

ου

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης/ΥΔ για τους συγγενείς 1 Και 2 Βαθμού που δεν αναφέρονται στο
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του νεοπροσλαμβανόμενου της Δράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι
εγγεγραμμένος /η στα μητρώα ανέργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου
Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑ)
Α/Α
1.
2.

3.
4.
5.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)
Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Αντίγραφο των εντύπων Ε1- Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 και Ε3– Έντυπο
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει υποβληθεί για κάθε
εταίρο/φυσικό πρόσωπο του δικαιούχου ξεχωριστά.
Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζονται τα αντίστοιχα
έγγραφα για το 2015.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/χων της Δράσης.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών
από την αρμόδια ΔΟΥ
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τυχόν
μεταβολές.
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με
βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
(Στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται τα
δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης. Απαγορεύονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων)

6.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με τα υποδείγματα στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος Οδηγού.

7.

Απογραφικό Δελτίο εισόδου του/των δικαιούχων σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII

8.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Το
μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται με την απόδειξη υποβολής και
αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων
ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε θερμοκοιτίδα, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα
αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 θα προσκομίζονται τα
φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με

9.
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την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το
σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλλε το
επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική ΥΔ που
προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8)
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 έως και
την υποβολή της πρότασης (εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης) στο Παράρτημα I
ου
ου
11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης/ΥΔ Για Τους Συγγενείς 1 Και 2 Βαθμού που δεν αναφέρονται στο
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
12. Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του νεοπροσλαμβανόμενου της Δράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι
είναι εγγεγραμμένος /η στα μητρώα ανέργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου
Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII

Α/Α

ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΚΑΙ Β

1.

Προοπτικές
Πωλήσεων
Προϊόντων/Υπηρεσιών

2.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

3.

Διαγωνισμοί Καινοτομίας

4.

5.

6.

Διασφάλιση διευκολύνσεων
της επιχείρησης από
οργανωμένες επιχειρηματικές
δομές φιλοξενίας
Βεβαιώσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από venture
capitals ή πρόθεσης
δανειοδότησης από Τράπεζες.

Εκπαίδευση- Τίτλοι Σπουδών

Συμφωνητικά ή και Προσύμφωνα πώλησης με πελάτες, δίκτυα διανομής,
αντιπροσώπους, άλλους για τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες (Συμβάσεις, MoUs και
Lols).
Δίπλωμα ή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ισχύ, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα ή
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε ισχύ, Διεθνές Δίπλωμα ή Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
με βάση τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty) – PCT.
Αιτήσεις/ Συμμετοχές/Βεβαίωσεις συμμετοχής από τον Διοργανωτή/ες του
Διαγωνισμού, Ανακοίνωση των Συμμετεχόντων ή των προτάσεων που
προκρίνονται, Αποδεικτικό Βράβευσης.
Έγκριση ή προέγκριση για συμμετοχή σε επιχειρηματικές δομές όπως τεχνολογικά
πάρκα, τεχνοκυψέλες, θερμοκοιτίδες, προθερμοκοιτίδες, coworking places.

Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture capitals, έγγραφο πρόθεσης
δανειοδότησης από Πιστωτικό Ίδρυμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
1. Απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας ή κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για τους αποφοίτους Δημοτικού και 3τάξιου Γυμνασίου
Απολυτήριο Δημοτικού ή 3τάξιου Γυμνασίου
2. Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απολυτήριο Λυκείου ή 6τάξιου Γυμνασίου
- Για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση
του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι
κατέστησαν διπλωματούχοι ή ότι άλλο απαιτείται βάσει της
ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
3. Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Σημείωση: Να παρέχεται διακριτή τεκμηρίωση της συνάφειας του τίτλου
σπουδών του εταίρου/εταίρων με την οικονομική δραστηριότητα της
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επιχείρησης.
Ένσημα ή/και βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης του/των εταίρου/ων
7.

Sd0024

Επαγγελματική Εργασιακή
Εμπειρία

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά,
αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν
το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

1

2

3
4

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής
τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής,
λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας,
σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου
και επαγγελματικής κατάρτισης)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε
εκθέσεις
2
3
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού

60%

8%

15%
30% ΕΚΤ
4

5

6
7
8
9

Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
(Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€
με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά
την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική
πληρωμή της δημόσιας δαπάνης)

Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
(επιχειρηματία/εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης
για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής
ιδιοκτησίας

15%
30%
24.000€
20%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του
δικαιούχου για χρηματοδότηση

2 Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού οφείλει να είναι κάτω των 1.500€ (προ ΦΠΑ) ανά τεμάχιο χωρίς την υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης μετά τη λήξη της εφόσον ο
εξοπλισμός θα αποσβεστεί πλήρως (100%) μέσα στη χρήση στην οποία αποκτήθηκε.
3 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)
4 Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό των 1.500€ ανά τεμάχιο με την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική
πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥΔ .
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