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«ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ»
ΕΠΑ (Δ ΚΠ) – Ε.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα & Επηρεηξεκαηηθόηεηα (ΕΠΑΝ ΙΙ) - Φνξέαο Τινπνίεζεο:
ΕΟΜΜΕΥ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΙΟΤΝΙΟ 2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηε δηεπθόιπλζε - κέζσ ρξεκαηνδνηηθώλ εληζρύζεσλ – ηεο
ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ από γπλαίθεο (Επηρεηξεκαηηθόηεηα Γπλαηθώλ), ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο
ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Εηδηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηξνθή ηεο
αλαπηπζζόκελεο ζηε ρώξα
επηρεηξεκαηηθόηεηαο από επηρεηξεκαηηθόηεηα αλάγθεο ζε
επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο. Χο επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο νξίδεηαη ε ίδξπζε θαη πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο λέαο επηρείξεζεο κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο
(θαηλνηνκία, θελά ηεο αγνξάο, πξννπηηθέο αύμεζεο δήηεζεο θ.η.ι.) από επηρεηξεκαηία κε πξνζόληα
(π.ρ. πίζηε ζηελ επηηπρία, εκπεηξία, γλώζε, δεμηόηεηεο, πςειό κνξθσηηθό επίπεδν).
ΠΟΟΣΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ: e –
50% γεληθά
60% ζε λεζηά θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ θαη ζε ππξόπιεθηεο/ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρέο
Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Δεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ζεσξείηαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ θάιπςε ηεο
ηδίαο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έξγνπ.
ΑΠΟΔΕΚΣΕ:
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ Γπλαίθεο, νη νπνίεο:
■ Γελλήζεθαλ απφ ην 1954 κέρξη θαη ην 1991 (έσο 55 εηώλ).
■ Είλαη άλεξγεο, κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
απφ 01/01/2008 κέρξη θαη ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 04/03/09
ΠΕΡΙΟΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όιε ε Ειιάδα
ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ :
Τπνβνιή επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ από 15/06/2009 έσο 16/11/2009
Η πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηνλ ρξόλν έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ.
ΎΦΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :
Αλώηαην όξην ζπλνιηθνύ επηρνξεγνύκελνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξόηαζεο

Καηώηαην όξην ζπλνιηθνύ
επηρνξεγνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
πξόηαζεο

200.000€
γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο θαη ηνπ
ηνκέα Αλαθχθισζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο
100.000€
γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ
80.000€
γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο

€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: e
■ ην πξφγξακκα εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
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ξεηά αλαθέξνληαη φηη εμαηξνχληαη. Εμαηξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο franchising (δηθαηφρξεζεο).
■ ην πξφγξακκα εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα είλαη αηνκηθή επηρείξεζε ή
εηαηξεία (Οκφξξπζκε, Εηεξφξξπζκε, ΕΠΕ ή Αλψλπκε ή πλεηαηξηζκφο), ε νπνία ζα ζπζηαζεί κεηά ηελ
εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
■ Επηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία:
- ηα θεθάιαηα ηνπο ζπκκεηέρνπλ Γπλαίθεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75%
- Η δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο επηιέμηκεο εηαίξνπο – γπλαίθεο
■ Δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθψλ πξνζψπσλ σο κεηφρσλ / εηαίξσλ.
■ Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή Εηαηξεηψλ Παξνρήο Επηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ (Verdure Capitals)
κε πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.
■ Κάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κφλν πξφηαζε.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ :
Α/Α

Αλώηαηα όξηα επηρνξεγνύκελσλ
Δαπαλώλ αλά θαηεγνξία

1.

Μέρξη ην 100% ηνπ ππνβαιιφκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ.

2.

Καηά ηελ ππνβνιή δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ θαη’ αξρήλ
επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξφηαζεο.

3.

Καηά ηελ ππνβνιή δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαη’ αξρήλ
επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξφηαζεο.

4.

4(α) Η χληαμε Πξφηαζεο θαη Φαθέινπ
Τπνβνιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ €1500
4(β) Η Επίβιεςε Τινπνίεζεο έξγνπ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
€2000

Επιλέξιμη Κατηγοπία Δαπάνηρ
Εμνπιηζκόο θαη Εηδηθέο Εγθαηαζηάζεηο: αγνξά
θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ
άζθεζε
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
επαγγεικαηηθά ή κηθηήο ρξήζεο κεηαθνξηθά κέζα
(έσο 20.000€)
Κηηξηαθά & Δηακόξθσζε Υώξσλ: Δηακφξθσζεδηαξξχζκηζε
ρψξσλ
εξγαζίαο,
θαηαζθεπή
ειεθηξηθψλ
θαη
πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,
εγθαηαζηάζεσλ
ππξαζθάιεηαο,
θιηκαηηζκνχ,
εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, δαπάλεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή/θαη πεξηνξηζκνχ ηεο
ξχπαλζεο
Πξνβνιή-Πξνώζεζε: πκκεηνρή ζε εθζέζεηο,
δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, δεκηνπξγία ινγφηππνπ,
ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ,
ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο
επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν (Internet), δεκηνπξγία
εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (CD-ROM, επηγξαθέο ζηελ
πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ηεο επηρείξεζεο
Άιιεο
Δαπάλεο:
Μεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο/ηερλνινγίαο,
δαπάλεο
γηα
ηελ
απφθηεζε
παηέληαο
ή/
θαη
πηζηνπνηεηηθψλ
βηνκεραληθήο
ή
πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο,
πηζηνπνίεζε πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ
Τπεξεζίεο
πκβνύισλ:
Σερληθή
βνήζεηα
(επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχληαμε θαθέινπ
ππνβνιήο,
έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο).
Δαπάλεο
ίδξπζεο
θαη
αξρηθήο
νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο (λνκηθνχ, νηθνλνκηθνχ,
θνξνηερληθνχ θαη ηερληθνχ Πεξηερνκέλνπ).
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