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Μπορούνν να συμμετέχο
ουν
Άνεργοι π
πτυχιούχοι τριτο
οβάθμιας εκπαίίδευσης, εγγεγ ραμμένοι στα μητρώα
μ
ανέργω
ων του ΟΑΕΔ, κκατά την υποβο
ολή της αίτησηςς και
κατά την έέναρξη της επιιχειρηματικής τους
τ
δραστηριόότητας οι οποίο
οι δεν θα αποκτήσουν σχέση μμισθωτής εργα
ασίας καθ’ όλη τη
τ
διάρκεια υ
υλοποίησης του επιχειρηματιικού σχεδίου.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιο
ούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσσης, οι οποίοι, κατά την ημερ
ρομηνία δημοσσίευσης της Πρό
όσκλησης και καθ’
κ
όλη τη διά
άρκεια υλοποίίησης του επιχεειρηματικού σχχεδίου, ασκούνν συναφή με την ειδικότητά τοους επαγγελμα
ατική δραστηριό
ότητα
ΜΟΝΟ ωςς ατομικοί επιχχειρηματίες και δεν έχουν σχέσση μισθωτής ερ
ργασίας, ούτε λαμβάνουν
λ
σύννταξη γήρατος.

 Δικαιούχοι
Δ
της δ
δράσης είναι:
Απόφ
φοιτοι πτυχιούχχοι σχολής τριτο
οβάθμιας εκπα
αίδευσης (ΑΕΙ/ΤΤΕΙ) ή ισότιμης προς
π
αυτή σχολ
λής, της Ελλάδοος ή του εξωτερ
ρικού
(αναγγνωρισμένη απ
πό τον Δ.Ο.Α.Τ.Α
Α.Π.). Απόφοιτο
οι σχολών Θεάττρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμέννες από το Υπο
ουργείο Πολιτισ
σμού
ως τρ
ριτοβάθμιες. Απ
πόφοιτοι μουσιικών εκπαιδευττηρίων αναγνω
ωρισμένων από το Κράτος.

Επιδοτούννται για
Τη δημιουργία,
δ
οργγάνωση, υποσττήριξη και λειτο
ουργία νέας ή υυφιστάμενης δρ
ραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα
α τους, σε αυτο
οτελή
επαγγγελματικό χώρρο.

Επιδοτούννται με
5.00
00 ευρώ έως 255.000 ευρώ στη
ην περίπτωση ενός ατόμου
έως 40.000 ευρώ γγια συνεργατικά
ά σχήματα δύο ατόμων.
σσοτέρων ατόμ
μων.
έως 50.000 ευρώ γγια συνεργασίες τριών ή περισ
ρηματοδότηση καλύπτει το 10
00% των επιλέξιιμών δαπανών..
Η χρ

I.

II.

III.

Βασικές π
προϋποθέσεις συμμετοχής
σ
Εισοδημα
ατικά κριτήρια
Σε περίπτω
ωση υποβολήςς φορολογικής δήλωσης
δ
ατομιικά, το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενοου κατά το έτοςς 2015 θα πρέπ
πει να
είναι ≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση
π
οικο
ογένειας, το οικκογενειακό εισό
όδημα κατά το έτος 2015 θα ππρέπει να είναιι ≤ 35.000 ευρώ
ώ.
Επιδότηση
η από προγράμ
μματα στο παρ
ρελθόν
Ο ενδιαφεερόμενος θα πρ
ρέπει να μην έχχει ενταχθεί σεε συγχρηματοδοτούμενα προγγράμματα με τηην ιδιότητα του
υ ατομικού
επιχειρημ
ματία/επιτηδευματία ή του ετα
αίρου σε επιχορρηγούμενη ετα
αιρία, από την 1.01.2012
1
μέχρ ι και την ημερο
ομηνία υποβολή
ής της
αίτησης. ΕΕξαιρείται η συμμετοχή σε δρά
άσεις κατάρτισσης.
Ο ενδιαφεερόμενος να μη
η συμμετέχει με την ιδιότητα ττου εταίρου/μεετόχου σε άλλε
ες επιχειρήσεις,
ς, από τις 12/10
0/2015 μέχρι κα
αι την
ημερομηννία ολοκλήρωσης του επιχειρη
ηματικού τους σχεδίου.

IV.



Σημεία ιδιαίτερης προσο
οχής
I.
II.

III.
IV.
V.



Ο ενδιαφεερόμενος που ανήκει
α
στην καττηγορία δικαιοούχων Α (Άνεργοι), να μην έχε
ει προβεί σε διαακοπή επιχειρη
ηματικής
δραστηριό
ότητας με οποιιαδήποτε μορφ
φή, από τις 12/110/2015.

ησης υποβάλλο
ονται ΜΟΝΟ ηλλεκτρονικά μέσ
σω του δικτυακού τόπου (ιστοοσελίδα), www.ependyseis.grr.
Οι αιτήσεις χρηματοδότη
άση θα ενημερω
ωθούν για τον ακριβή χρόνο κκαι τόπο αποσττολής/παραλαβ
βής
Οι επιχειρρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δρά
του φυσικκού φακέλου πο
ου θα περιλαμβάνει τα δικαιοολογητικά.
Η έναρξη της ηλεκτρονικκής υποβολής θα
θ είναι στις 088/03/2016 και θα
θ παραμείνει ανοικτή μέχρι ττις 10/05/2016
6 και ώρα 17:00
0.
άνες που πραγματοποιούντα
αι από τις 8 Μα
αρτίου 2016.
Επιλέξιμεες είναι οι δαπά
ύχος/εταίροι του επιχειρηματιικού σχεδίου μπ
πορούν να συμ
μμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτησση χρηματοδόττησης
Ο δικαιού
επιχειρημ
ματικού σχεδίου
υ σε μία ΜΟΝΟ
Ο από τις τέσσεερις (4) δράσειςς που προκηρύχχθηκαν στις 11//02/2016 στο πλαίσιο
π
του ΕΠ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ‐ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑ ΙΝΟΤΟΜΙΑ».
ορίες‐ Ερωτήσεις
Επικοινωννία – Πληροφο

φείο Πληροφό
όρησης ΕΥΔ ΕΠΑ
ΑνΕΚ: Μεσογείω
ων 56, Αθήνα μ
με ωράριο λειτο
ουργίας 8:30 έω
ως 19:00
Γραφ
Τηλεφωνική εενημέρωση στο
ο 801 11 36 300
0 από σταθερό ττηλέφωνο με αστική
α
χρέωση.
Ιστοσελίδα: w
www.antagonisttikotita.gr
www.espa.gr
w
email: infoepan@mou.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητ
τα και Καινοτομίαα
(ΕΠΑΝΕΚ)
Με τη συγχρηματοδότησ
σ
ση της Ελλάδας κα
αι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

