ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΣΚΟΠΟΣ:
Η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά
εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των
ανενεργών γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 Υποδράσεις:
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του προγράμματος ορίζονται:








Κρήτη,
Ιόνια Νησιά,
Β. Αιγαίο,
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Ήπειρος,
Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού και για
τις δύο δράσεις.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
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χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την
κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18
μηνών,
επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου
μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με
πρόσληψη ανέργου/ων.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω του προγράμματος και για τις δύο δράσεις, και
που προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη, ανέρχεται σε 40.000.000€
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
Α) Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που
προσδιορίζονται ως εξής:
 έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας,
 έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν
άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας
ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο
από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται:
απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους,
καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Β) Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:
Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έως την
ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, και με τη μορφή:
 νέων ατομικών επιχειρήσεων,
 νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,
 νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το
ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.),στο εταιρικό κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις
περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά),
 νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό
άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51%
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

BMS Management Consultants S.A.
Πλαστήρα 59 – 171 21 – Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210-93.18.016 Fax: 210-93.18.018
www.bms-sa.gr

 νέων κοινωνικών επιχειρήσεων3, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό
άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51%
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).
Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση
ένταξης,
να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως προσδιορίζονται
παραπάνω,
να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ,
να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
να λειτουργούν νόμιμα,
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια
δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον
τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη)πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
Οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονταιστο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού,
Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί
επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και
την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της
επιχορήγησης.
Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ),
λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών,
φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία,
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.),
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,
πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους
γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
Φορείς του δημοσίου,
Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των
ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν.
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3852/2010,
Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising
(δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ:

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

3.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

5.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

6.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

7.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ /και ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

9.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

10.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

11.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Το άθροισμα των κατηγοριών δαπανών 3, 4 και 7 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του
συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.
Το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.
Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο.

Οδηγός του Προγράμματος
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