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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΙΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σε τρεις περιόδους υποβολής αιτήσεων
ως εξής:
 1η περίοδος: 05/07-09/08/2017.
 2η περίοδος: 06/09-11/10/2017.
 3η περίοδος: 08/11-13/12/2017
Η TARGET business solutions διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών
προτάσεων με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 70% και αναλαμβάνει:
 δωρεάν ενημέρωση, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και τις δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση
 δωρεάν προαξιολόγηση της αίτησης, για την εκτίμηση των πιθανοτήτων έγκρισης,
 καθοδήγηση και υποστήριξη για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών
 ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δημιουργία και υποβολή φυσικού φακέλου επένδυσης
 παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προγράμματος
 δημιουργία και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης, ενδιάμεσου και τελικού ελέγχου για την λήψη της
επιδότησης
 επιτόπια παρουσία κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες και την έναρξη προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης επικοινωνήστε με
τον κ. Γιώργο Μαδεμλή, στα 2310796740 ή 6945588463.
Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:
Α. Επιλέξιμοι φορείς:
Αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που:
1. Διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτής σχολής της Ελλάδας ή του
Εξωτερικού (αναγνωρισμένη από ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων,
πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, που αποκτήθηκε μετά την 1/1/1995
2. Διαθέτουν ΑΦΜ
3. Το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον
πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), δεν υπερβαίνει, ανάλογα με την
οικογενειακή τους κατάσταση τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό
εισόδημα.
4. Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη
2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) δεν υπερβαίνει τις
40.000€
5. Δεν θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν θα έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις
περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε
αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
6. Έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 έως και την
ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
7. Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως
ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.
Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που
δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).
8. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική
εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης
της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
9. Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής επικράτειας
10. Οι ενισχύσεις de minimis που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία (2017 και τα δύο προηγούμενα) δεν
ξεπερνούν τις 200.000€
11. Δεν έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία από τις 1/1/2013 ως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης
12. Υποβάλλουν μία πρόταση στην συγκεκριμένη προκήρυξη είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εταίροι.
13. Συμμετέχουν σε μία μόνο εκ των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 που θα προκηρυχθούν εντός του 2017
14. Υποβάλλουν μία πρόταση σε μία μόνο περίοδο υποβολής της προκήρυξης
15. Δεν συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και δεν ασκούσαν ή δεν θα ασκήσουν κυριαρχική επιρροή
σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
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Εργαζόμενοι ή Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που:
1. Διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτής σχολής της Ελλάδας ή του
Εξωτερικού (αναγνωρισμένη από ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων,
πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, που αποκτήθηκε μετά την 1/1/1995
2. Είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είτε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ είτε
μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
3. Διαθέτουν ΑΦΜ
4. Το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον
πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), δεν υπερβαίνει, ανάλογα με την
οικογενειακή τους κατάσταση τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό
εισόδημα.
5. Θα δραστηριοποιηθούν υποχρεωτικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους συστήνοντας επιχείρηση
με μία από τις παρακάτω νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό
6. Θα κάνουν έναρξη και θα διαθέτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ
7. Θα κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο
επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα).
8. Θα λειτουργήσουν εντός της Ελληνικής επικράτειας
9. Οι ενισχύσεις de minimis που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία (2017 και τα δύο προηγούμενα) δεν
ξεπερνούν τις 200.000€
10. Δεν θα έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή
του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία από τις 1/1/2013 ως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης
11. Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ στην συγκεκριμένη προκήρυξη
12. Συμμετέχουν σε μία μόνο εκ των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 που θα προκηρυχθούν εντός του 2017
13. Υποβάλλουν μία πρόταση σε μία μόνο περίοδο υποβολής της προκήρυξης
14. Δεν θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν θα έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις
περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε
αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
15. Δεν συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και δεν ασκούσαν ή δεν θα ασκήσουν κυριαρχική επιρροή
σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
16. Δεν έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν
έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την
1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Συνεργασίες μεταξύ ωφελούμενων από την ίδια ή και από τις δύο κατηγορίες που τηρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Σύσταση Εταιρείας σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή
Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου
ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη
μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
2. Συμμετοχή όλων των εταίρων/μετόχων με ίσα εταιρικά μερίδια
3. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας
εταιρείας, θα πρέπει να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας
εταιρείας μαζί με ωφελούμενους που έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού, το νέο επιχειρηματικό
σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Δικαιούχων Νέες Επιχειρήσεις. Στην περίπτωση όπου
αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με άλλους
αυτοαπασχολούμενους, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Υφιστάμενες Επιχειρήσεις.
5. Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ
αγχιστείας).
6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.
Β. Επιλέξιμες επενδύσεις:
1. Έξοδα λειτουργίας όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ηλεκτρική ενέργεια, σταθερή και κινητή
τηλεφωνία, internet, κοινόχρηστα, φυσικό αέριο, ύδρευση, θέρμανση, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κλπ ως
το 60% του προϋπολογισμού της πρότασης
Σελίδα 2 από 4

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1
54628, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.:2310.796740, Φαξ:2310.796345
e-mail: info@targetbs.gr, www.epidotiseis2014-2020.gr

2. Δαπάνες και αμοιβές τρίτων, όπως λογιστική, νομική και συμβουλευτική υποστήριξη (ως 2.000€) σύνταξη και
παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (ως 1500€), σεμινάρια-κατάρτιση, κλπ, ως το 20% του προϋπολογισμού
της πρότασης
3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κατασκευή ιστοσελίδας (ως 2.000€ και προσβάσιμη από ΑΜΕΑ),
συμμετοχή σε έκθεση ως το 10% του προϋπολογισμού της πρότασης
4. Προμήθεια αναλωσίμων ως το 15% του προϋπολογισμού της πρότασης
5. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία/εταίρων ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης
6. Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου). Περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές
εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη και η αναλογία δώρου και άδειας ως 12.000€ ανά ΕΜΕ.
7. Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση παγίων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ως το 20%
του προϋπολογισμού της πρότασης
8. Διαμόρφωση επαγγελματικού χώρου (ως 5.000€) /προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού /
χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ως το 40% του προϋπολογισμού της πρότασης
Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης
Όριο Προϋπολογισμού: 5.000€ ως 25.000€ για μεμονωμένη πρόταση, ως 40.000€ για συνεργασία 2 εταίρων
και ως 50.000€ για συνεργασία 3 εταίρων.
Ποσοστό Επιδότησης: 100%.
Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
Δ. Διαδικασία αξιολόγησης-κριτήρια βαθμολογίας-διαδικασία ένταξης
 Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν επηρεάζει τη σειρά αξιολόγησης, βαθμολόγησης και έγκρισης των
αιτήσεων (δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και δεν θα απαιτηθεί η υποβολή έντυπου φακέλου. Τα
δικαιολογητικά συμμετοχής είναι απαραίτητα σε ηλεκτρονική μορφή για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:
1. Εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα):
1.1 Ατομικό εισόδημα (αντικειμενικό κριτήριο): μέσος όρος φορολογικών ετών 2013, 2014, 2015 μεταξύ 5.50022.000€, συντελεστής βαρύτητας 40%, ή
1.1 Οικογενειακό Εισόδημα (αντικειμενικό κριτήριο): μέσος όρος φορολογικών ετών 2013, 2014, 2015 μεταξύ
15.000-35.000€ συντελεστής βαρύτητας 40%.
2. Χαρακτηριστικά επενδυτικού σχεδίου/εταίρων:
2.1 Σαφήνεια και πληρότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (υποκειμενικό κριτήριο): παρουσίαση εταιρίας,
προϊόντων/υπηρεσιών, αγορά στόχος, παρουσίαση επενδυτικού σχεδίου, συντελεστής βαρύτητας 9%
2.2 Διάρκεια Ανεργίας / Συνάφεια Απασχόλησης με τίτλο σπουδών (αντικειμενικό κριτήριο): συντελεστής
βαρύτητας 15,75%
2.3 Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος (αντικειμενικό κριτήριο): συντελεστής βαρύτητας 20,25%
3. Μακροοικονομικά χαρακτηριστικά:
3.1 Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού της έδρας της επιχείρησης των ετών 2013, 2014, 2015
(αντικειμενικό κριτήριο): συντελεστής βαρύτητας 15%.
 Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε δύο στάδια:
 1ο στάδιο: δημιουργία αρχικού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων με υπολογισμό της βαθμολογίας από τα
αντικειμενικά κριτήρια αυτόματα μέσω του ΠΣΚΕ
 2ο στάδιο: έλεγχος εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγηση υποκειμενικού κριτηρίου από 2
αξιολογητές.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργείται ο τελικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων
συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας του υποκειμενικού κριτηρίου.
Σε κανένα στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης-βαθμολόγησης δεν υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία
επικοινωνίας των επενδυτών.
 Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη βαθμολογία
μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 Μόνο οι δυνητικοί δικαιούχοι, δηλ. όσων τα επενδυτικά σχέδια έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, υποβάλλουν
έντυπο φάκελο δικαιολογητικών για επαλήθευση της βαθμολογίας.
 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συντάσσεται τμηματικά ο κατάλογος των οριστικά ενταχθέντων. Αιτήσεις
όπου θα διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων στοιχείων απορρίπτονται.
Ε. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι
 Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης κάθε κύκλου υποβολής είναι 26.666.666€.
 Θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξής τους.
 Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εκτός από τις περιπτώσεις που η δραστηριότητα απαλλάσσεται του
ΦΠΑ.
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 Οι δαπάνες leasing για την αγορά των παγίων είναι επιλέξιμες εφ΄ όσον με την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στο φορέα της επένδυσης.
 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με κατάθεση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής.
 Προβλέπεται η χρήση καταπιστευτικού λογαριασμού μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης για όσες
κατηγορίες δαπανών είναι συμβατές για εξόφληση με αυτόν τον τρόπο.
 Προβλέπεται ο συνδυασμός λήψης προκαταβολής και χρήσης του καταπιστευτικού λογαριασμού.
 Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν για την αγορά εξοπλισμού θα πρέπει να διατηρήσουν την επένδυση για 2
χρόνια από την λήψη της τελευταίας δόσης της επιδότησης.
 Οι επιχειρήσεις που θα ενταθούν στη δράση θα πρέπει να λειτουργούν για 1 έτος από την λήψη της τελευταίας
δόσης της επιδότησης.
 Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση από μία ως και τρείς δόσεις με την
υλοποίηση του 25% και/ή 50% και/ή 100% της επένδυσης αντίστοιχα.
 Δεν επιτρέπεται η πώληση ή εκμίσθωση παγίων που έχουν επιδοτηθεί.
 Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
 Οι δαπάνες ενοικίων δεν είναι επιλέξιμες στην περίπτωση που ο μισθωτής είναι συγγενής ως και 2ου βαθμού με
τον δικαιούχο/δικαιούχους.
 Η δαπάνη του μισθολογικού κόστους δεν είναι επιλέξιμη στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι συγγενής ως
και 2ου βαθμού με τον δικαιούχο/δικαιούχους.
 Ο νεοπροσλαμβανόμενος κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ.
 Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 Δεν επιδοτείται το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης,
τηλεφωνίας, κτλ.,
 Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για απόσβεση/χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου εφόσον εξυπηρετεί τη
σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και είναι επαγγελματικής χρήσης.
 Η δαπάνη της μισθοδοσίας, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
 Δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο
πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης,
 Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να
είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
 Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου
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