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

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» το οποίο αφορά στην
υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ανάλυση δαπανών: Παράρτημα IΙI):
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
ηλεκτρισμού, κ.α.) (60%)
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική,
ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική
λογιστικής υποστήριξη, κ.α.) (20%)
δραστηριότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (10%)
και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Προμήθεια αναλωσίμων (15%)
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(30%)
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 5.000€ μέχρι 25.000€.
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (12.000€)
Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000€, ενώ για
(20% ΕΚΤ)
συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να
Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση
ανέλθει έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (40% με χρήση ρήτρας
επιλέξιμης δαπάνης.
ευελιξίας)
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του
συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 5.000€ , ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για
χρηματοδότηση.
κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των
25.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των
25.000€ θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ισότιμο προς αυτά της
Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
υποβολή της αίτησης (για τους ανέργους).
3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους
επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008). Να
διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του
επενδυτικού σχεδίου. ∆ύναται να διαθέτουν ΚΑ∆ του λιανικού και
χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα
δραστηριότητα, (π.χ. φαρμακοποιοί).
4. Να διαθέτουν (ΑΦΜ).
5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (για τους ελευθέρους
επαγγελματίες) και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την
υποβολή της αίτησης.
6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευση της Πρόσκλησης (11/02/2016)
να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές
επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους
(τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆.
7. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015
να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση,
τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το
οικογενειακό εισόδημα.
8. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας
και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
9. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα
συναφή με την ειδικότητά τους, επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ,
ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός.
10. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
11. 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.
12. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά
την 1/1/2012, μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης,
εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο
ορίζεται από
08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις
15/04/2016.
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.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
οι τόκοι επί χρεών,
ο ΦΠΑ,
η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων,
οι δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του
οποίου δε συνάδει με τη δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ.
προμήθεια τριών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ
απασχολεί ένα άτομο,
Η αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση
Παράρτημα I : Κριτήρια επιλεξιμότητας
Παράρτημα IΙ : Δικαιολογητικά ένταξης
Παράρτημα IΙI : Επιλέξιμες δαπάνες
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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 Ι – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να αποκομίσει ένας συμμετέχοντας είναι το 100%, η αξιολόγηση περνάει από
την επίβλεψη δύο αξιολογιτών του υπουργείου.
Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού) Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης
ως προς:
Α.1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
Α.2. Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλύονται παρακάτω με βάση

τα δηλωθέντα στην αίτηση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Α (Άνεργοι)

Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες προτάσεις της καλύπτουν και τα έξι (6) ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας
(ON/OFF):
Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α.Α.2.1 Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου
Α.Α.2.2 Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ
Α.Α.2.3

Συνάφεια ΚΑ∆ με τίτλο σπουδών
(πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος)

Α.Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑ∆ της υπό σύσταση επιχείρησης
Α.Α.2.5 Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια
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
Α.Α.2.6 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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Β (Αυτοαπασχολούμενοι)
Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες προτάσεις της καλύπτουν και τα έξι (6) ακόλουθα υποκριτήρια επιλεξιμότητας
(ON/OFF):
Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής
Α.Α.2.1 εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
Πρόσκλησης
Α.Α.2.2 Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ
Α.Α.2.3

Συνάφεια ΚΑ∆ με τίτλο σπουδών
(πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος)

Α.Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑ∆ της επιχείρησης
Α.Α.2.5 Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια
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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,
Α.Α.2.6
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.

Στην περίπτωση ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (Άνεργων ή/και Αυτοαπασχολούμενων) εξετάζονται οι παραπάνω
προϋποθέσεις για κάθε εταίρο ξεχωριστά και επιπλέον το κάτωθι:
Α/Α
Α.Α.2.7

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Μη ύπαρξη συζυγικής ή συγγενικής σχέσης 1
υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.

ου

και 2

ΝΑΙ
ου

ΟΧΙ

βαθμού μεταξύ των εταίρων, κατά την

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
Β.1. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων (κριτήριο Β1).
Β2. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (κριτήριο Β2).
Β3. 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
Β3).
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Συντελεστής βαρύτητας: 35%)

Α/Α

Περιγραφή Κριτήριων

Σχετική βαρύτητα

Α1.

Ατομικό Εισόδημα

100%

Εξετάζεται το ατομικό εισόδημα του εταίρου/ εταίρων στην
περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο εταιρικό κεφάλαιο
αυτής δεν υποβάλουν κοινή με άλλους Φορολογική Δήλωση.
Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off) λαμβάνεται
υπ’ όψιν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα του τελευταίου
φορολογικού έτους (2015), το οποίο δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 20.000€.

• 7.500 <= ατομικό εισόδημα <= 20.000:
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται
από τον τύπο ((20.000-Χ)/12.500)*10
Όπου Χ = ατομικό δηλωθέν εισόδημα για το
φορολογικό έτος 2015.

Σημειώνεται ότι όταν η τιμή του παράγοντα
((20.000Χ)/12.500) παίρνει αρνητική τιμή, ο
βαθμός που θα αποδίδεται θα είναι 0 βαθμοί.
• ατομικό εισόδημα <= 7.500: 10 βαθμοί

Α1.

sd0029

Οικογενειακό Εισόδημα

100%
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Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα του εταίρου ή εταίρων
στην περίπτωση οι συμμετέχοντες στο εταιρικό κεφάλαιο
αυτής υποβάλουν κοινή με άλλους Φορολογική Δήλωση.
Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
λαμβάνεται υπ’ όψιν το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα του
τελευταίου φορολογικού έτους (2015), το οποίο δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 €.

12.000<= οικογενειακό εισόδημα <= 35.000
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται
από τον τύπο ((35.000-Χ)/23.000)*10
Όπου Χ = το οικογενειακό δηλωθέν
εισόδημα, για το φορολογικό έτος 2015.

Σημειώνεται ότι όταν η τιμή του παράγοντα
((35.000-Χ)/23.000) παίρνει αρνητική τιμή, ο
βαθμός που θα αποδίδεται θα είναι 0.
Οικογενειακό
βαθμοί

Εισόδημα

<=12.000

:

10

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Ε.Σ.) (Συντελεστής βαρύτητας: 25%)

Α/Α

Περιγραφή Κριτήριων

Σχετική βαρύτητα

Β1.

Σαφήνεια και πληρότητα του Επενδυτικού Σχεδίου

40%

Παρουσίαση του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενα
Προϊόντα /Υπηρεσίες – Αγορά Στόχος. Εξετάζεται και
αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του
επενδυτικού σχεδίου

B2.

Πολύ Καλή: 8 έως 10
Καλή: 5 έως 7
Ανεπαρκής: 0 έως 4
(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος
τιμών από τον Αξιολογητή όλη η κλίμακα (1 έως 10)
και όχι προκαθορισμένες τιμές)

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

60%
Πολύ ικανοποιητικές : 10
Ικανοποιητικές : 6
Ανεπαρκείς : 0

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ (Συντελεστής βαρύτητας: 40%)

Α/Α

Περιγραφή Κριτήριων

Σχετική βαρύτητα

Γ1.

Διάρκεια ανεργίας/έναρξης επιχείρησης

80%

Εξετάζονται η χρονική διάρκεια ανεργίας στην περίπτωση του
ανέργου εταίρου.
Ανεργία μεγαλύτερη του 1 έτους πριμοδοτείται με 10
βαθμούς,
Ανεργία μικρότερη του ενός (1) έτους βαθμολογείται
αναλογικά με το χρόνο ανεργίας.
Εξετάζεται η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην
περίπτωση του αυτοαπασχολούμενου.
Πριμοδοτούνται αυτοί που έκαναν έναρξη μετά την
1.1.2011 και βαθμολογούνται με 10 βαθμούς.
Αυτοί που έκαναν έναρξη πριν την 1.1.2011
βαθμολογούνται με 4 βαθμούς.
Σε περίπτωση συνεργασιών οι βαθμολογίες διαμορφώνονται
ως εξής:
αυτοαπασχολούμενος με έναρξη πριν την 1.1.2011, όταν
συνεργάζεται με άνεργο >1 έτους βαθμολογείται με 10
βαθμούς.
η συνεργασία μεταξύ ανέργων βαθμολογείται με το μέσο
όρο της βαθμολογίας τους
η
συνεργασία
μεταξύ
αυτοαπασχολούμενων
βαθμολογείται με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους
sd0029

Ανεργία >1 έτος: 10 βαθμούς
Ανεργία <=1 έτος: 4 βαθμούς
Έναρξη επιχείρησης μετά την 1.1.2011 = 10
βαθμούς
Έναρξη επιχείρησης πριν την 1.1.2011: 4
βαθμούς
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σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων των 2, όταν οι
περισσότεροι βρίσκονται στην επαχθέστερη θέση
(ανεργία>1 έτος ή έναρξη μετά την 1.1.2011, τότε το
επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία:
10 βαθμοί)

Γ2.

Σύνθεση Εταιρικής Ομάδας

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη συνεργασίας των εταίρων

20%
Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ ανέργου και
αυτοαπασχολούμενου με
συμπληρωματικές ειδικότητες = 10
Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ
αυτοαπασχολούμενων με
συμπληρωματικές ειδικότητες = 10
Ύπαρξη Συνεργασίας μεταξύ ανέργων με
συμπληρωματικές ειδικότητες = 10
Απουσία συνεργασίας = 0

Όλες οι προτάσεις, 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 κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών
Βαθμολογία κριτηρίου Α = (Α1)*10
Βαθμολογία κριτηρίου Β = {(Β1*40%)+(Β2*60%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Γ = {(Γ1*80%)+(Γ2*20%)}*10
Συνολική Βαθμολογία = Βαθμολογία κριτηρίου Α* 35% + Βαθμολογία κριτηρίου Β* 25% + Βαθμολογία κριτηρίου
Γ*40%
Σε περίπτωση δημιουργίας εταιρικού σχήματος η βαθμολογία του κριτηρίου A θα προκύπτει από τον σταθμικό
μέσο όρο της βαθμολογίας των εταίρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Μετά την ένταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση και σε ημερομηνία που θα οριστεί στην Απόφαση Ένταξης
αποστέλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά όπως αυτά εξειδικεύονται ανά κατηγορία δικαιούχου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)

Α/Α
1.

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

2.

Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/ων της Δράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων. Στην περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος θα υποβάλλεται για κάθε έναν από τους εταίρους. Τα
εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3.

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

4.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων της Δράσης.

5.

Αντίγραφο του εντύπου Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 που έχει υποβληθεί για τον
δικαιούχο ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Εφόσον ο
δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο για το 2015.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από
την αρμόδια ΔΟΥ
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον επιχειρηματία με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο
παράρτημα ΧΙ

6.
7.

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
9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την
ενισχυόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΧΙ
10. Απογραφικό Δελτίο εισόδου του/των δικαιούχου/ων στην πράξη σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII
8.

11. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr ,του
οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή στις περιπτώσεις που η
επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία απαιτείται πλέον πρόσφατη βεβαίωση
δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του ακινήτου
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.
12. 1Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι
2του 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 υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση στο
παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ.α/α 8)
13. 1Υπεύθυνη 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) σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I
ου
ου
14. .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση για τους συγγενείς 1 και 2 βαθμού.
15. 1Σε 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
5
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)
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Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α/Α
1.

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

2.

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

3.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων της ∆ράσης.

4.

Αντίγραφο του εντύπου Ε1-∆ήλωση Φορολογία Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 και Ε3–Έντυπο Κατάστασης
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει υποβληθεί για τον/τους δικαιούχο/ους. Εφόσον ο
δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο για το 2015.

5.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών της
επιχείρησης από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.

6.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον επιχειρηματία με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο
παράρτημα ΧΙ

7.

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

9.

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΧΙ

10.

Απογραφικό ∆ελτίο εισόδου όλων των ωφελουμένων της ∆ράσης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VII

11.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
- Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του
οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουή στις περιπτώσεις που η
επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία απαιτείται πλέον πρόσφατη βεβαίωση
δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του
- 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.

12.

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, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με
την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική Υ∆
που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014της Ε.Ε. (βλ.α/α 6)

13.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. σύμφωνα με το υπόδειγμα
στο Παράρτημα I. Εφόσον το επιχειρηματικό τους 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 από άλλο Ε.Π., εφόσον αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την
οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
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Και 2

ου

14.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους συγγενείς 1
αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Βαθμού που δεν

15.

Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
∆ελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ του νεοπροσλαμβανόμενου της ∆ράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆
Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII

Σημείωση: Στην περίπτωση της σύστασης εταιρίας (συνεργατικά σχήματα ή μη) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά
περίπτωση τα δικαιολογητικά της κατηγορίας Α και Β και επιπλέον τα ακόλουθα:
1.

2.
3.
4.

∆ικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης της εταιρίας:
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 Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα.
Για όλες τις υπόλοιπες νομικές μορφές επιχειρήσεων (π.χ. δικηγορικές εταιρίες, συνεταιρισμοί): Όλα τα
απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται και η προσκόμιση της έναρξης της δραστηριότητας στην
αρμόδια ∆.Ο.Υ. και όλες τις τυχόν μεταβολές
∆ικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η εταιρική σύνθεση από τα
παραπάνω έγγραφα).
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα ΧΙ
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από έκαστο εταίρο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα ΧΙ

 Σε περίπτωση συνεργασίας με αυτοαπασχολούμενο: Βεβαίωση διακοπής της προϋπάρχουσας δραστηριότητας ως
αυτοαπασχολούμενος στην ∆.Ο.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI : ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισμό του επιχειρηματικού
σχεδίου

1

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής
τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστικής
υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού
σχεδίου, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, εξειδικευμένα
σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

20%

3

Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

10%

4

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

5
6
7

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
1
2
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

8

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

60%

30%
12.000€
20% ΕΚΤ
3
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)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του
δικαιούχου για χρηματοδότηση,
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων,
Επισημαίνεται επίσης ότι οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν
συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι
απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας, (π.χ. πώληση
φαρμάκων από κτηνίατρο).

1 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.
2 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)
3 Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού δύναται να 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 σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ.
3 της ΥΠΑΣΥΔ).
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