
 
 

  THE ART OF BUSINESS DEVELOPMENT 
               ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ        
                           ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 
                        ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

 ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΩΝ 7-9 | ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 461 00 | ΣΗΛ: 26650.21428 | FAX: 26650.27849 | E.MAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR 
|WEB: HTTP://EPIXEIREIN.GR | FACEBOOK: HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/EPIXEIREIN.CONSULTING   

1 

 

 

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων  
2 νέα Προγράμματα για ίδρυςη νέασ επιχείρηςησ και 

Συμβουλευτικέσ Υπηρεςίεσ ςε υπάρχουςεσ 
επιχειρήςεισ με 100% επιδότηςη 

 
 

Δθμοςιεφκθκε επίςθμα τθν Δευτζρα 17 Οκτωβρίου 2011, θ προκιρυξθ για το Πρόγραμμα 

“Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, των επιχειριςεων και 

των εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ κακώσ και ςτιριξθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςε περιοχζσ που υφίςτανται τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ”, που εντάςςεται 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του ΕΠΑ. 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι παρακάτω:  

 Προϊκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν απαςχόλθςθ και επανζνταξι του ςτθν αγορά 

εργαςίασ.  

 υμβολι ςτθν αποκατάςταςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ. 

 Δθμιουργία προχποκζςεων για τθ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 Διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και  

 Ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα τθσ τοπικισ οικονομίασ,  

Σο πρόγραμμα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 72 εκ ευρϊ, με 100% δθμόςια χρθματοδότθςθ (χωρίσ 

να απαιτείται δθλαδι ιδιωτικι ςυμμετοχι) και ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία περιςςότερων από 1.000 

νζεσ επιχειριςεισ, ςτθν ενίςχυςθ υφιςταμζνων επιχειριςεων και των εργαηομζνων τουσ και ςτθ 

δθμιουργία περιςςότερων από 2.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Κάκε επιλζξιμθ επιχείρθςθ μπορεί να 

ενιςχυκεί με ποςό ζωσ και 35.000 ευρώ. 

 

υγκεκριμζνα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δφο δράςεισ:  

 

1θ Δράςθ:   Η πρϊτθ δράςθ “Σχζδιο ςτιριξθσ επιχειρθματικών πρωτοβουλιών ανζργων και νζων 

επιχειρθματιών (ςε φάςθ start-up)”, είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36 εκ ευρϊ και ςτοχεφει ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των νζων επιχειρθματιϊν και των ανζργων. 

 

Απευκφνεται ςε νζουσ επιχειρθματίεσ που δθμιοφργθςαν επιχείρθςθ μετά τθν 1/1/2011 και ςε 

ανζργουσ που ςκοπεφουν να δθμιουργιςουν τώρα τθν δικι τουσ επιχείρθςθ. Η δράςθ ζχει ποςοςτό 

χρθματοδότθςθσ 100%.  

 

Για να δείτε αναλυτικά τισ επιλζξιμεσ και μθ-επιλζξιμεσ επιχειριςεισ πατιςτε εδώ 

 

Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ του κάκε ςχεδίου κυμαίνεται από 10.000 ζωσ 20.000 ευρώ. Η δράςθ 

χρθματοδοτεί επιπλζον τθν δθμιουργία νζασ κζςθσ εργαςίασ με ποςό 15.000 ευρώ, με τθν 

http://epixeirein.gr/wp-content/uploads/2011/10/ETHNIKO-APOTHEMATIKO-EPILEKSHMES.pdf
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προχπόκεςθ ότι θ κζςθ εργαςίασ κα διατθρθκεί για τουλάχιςτον 12 μινεσ. υγκεκριμζνα οι 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ προσ χρθματοδότθςθ είναι: 

 

Α/Α Καηηγοπία Ενέπγειαρ - Δαπάνηρ 

Μέγιζηο επιλέξιμο ποζοζηό-

ποζό ζηον πποϋπολογιζμό ηος 

επισειπημαηικού ζσεδίος 

1. ΔΝΟΙΚΙΑ 50% 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΔΚΟ 40% 

3. ΓΑΠΑΝΔ ΙΓΡΤΗ ΣΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 10% 

4. ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ) 
10% 

5. ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΑΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ  5% 

6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 20% 

7. ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΩΝ 5% 

8. ΓΑΠΑΝΔ ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ 

ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 
10% 

9. ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ (1 ΔΜΔ)  15.000 € 

 

Σα ποςοςτά που αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα είναι τα μζγιςτα επιτρεπτά ποςοςτά για κάκε 

κατθγορία δαπάνθσ.  

 

θμειϊνουμε, ότι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ ςε καμία κατθγορία δαπανϊν, κακϊσ δεν κεωρείται 

επιλζξιμθ δαπάνθ και επιβαρφνει εξ ολοκλιρου τθν επιχείρθςθ. 

 

Η διάρκεια υλοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ είκοςι τζςςερεισ 

(24) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

Η Αξιολόγθςθ των αιτιςεων γίνεται με κάποια κριτιρια. Αυτά είναι: 

 Ζλεγχοσ Πλθρότθτασ τθσ Πρόταςθσ (κριτιριο αποκλειςμοφ)  

 Σιρθςθ Εκνικϊν και Κοινοτικϊν κανόνων (κριτιριο αποκλειςμοφ) 

 κοπιμότθτα Πράξθσ (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 20%) 

 Αξιολόγθςθ–Επιλεξθμότθτα (επίπεδο εκπαίδευςθσ, εμπειρία, βιωςιμότθτα ςχζδιο, 

ανταγωνιςτικότθτα, προςωπικό) (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 80%) 

 

2θ Δράςθ: Η δεφτερθ δράςθ “Ολοκλθρωμζνο Σχζδιο Παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ των επιχειριςεων 

και των εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και παροχισ κινιτρων για 

τθν τόνωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ”, είναι 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36 εκ ευρϊ και ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ επιχειριςεων και εργαηομζνων, 

μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ με ςτόχο τθ ςτιριξθ και ενίςχυςι τουσ ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊνει θ οικονομικι κρίςθ. 

 

Η δράςθ απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που ζχουν κάνει ζναρξθ πριν τθν 1/1/2011 και απαςχολοφν 

από 5 εργαηομζνουσ και πάνω. Σο ποςοςτό χρθματοδότθςθσ είναι 100% και επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

αφοροφν:  

 Δράςεισ κατάρτιςθσ  

 Κόςτθ τθσ επιχείρθςθσ που ςχετίηονται με τισ δράςεισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και το επίδομα 

κατάρτιςθσ που ανζρχεται ςε 5 €/ϊρα κατάρτιςθσ για τον κάκε εργαηόμενο.  
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 Δαπάνεσ ςυμβουλευτικισ για τθν ςφνταξθ «Ολοκλθρωμζνου χεδίου παρζμβαςθσ» τθσ 

Επιχείρθςθσ και του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ  

 

Μζςα από αυτι τθ δράςθ ενιςχφονται ολοκλθρωμζνα ςχζδια παρζμβαςθσ με επιλζξιμο 

προχπολογιςμό ζωσ 20.000€. Επίςθσ, θ δράςθ χρθματοδοτεί τθν επιλζξιμθ επιχείρθςθ με 15.000 € 

επιπλζον ςε περίπτωςθ που το ςχζδιο προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ κζςθσ εργαςίασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτι κα διατθρθκεί για τουλάχιςτον 12 μινεσ. 

 

Οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, και για τισ δφο δράςεισ, μποροφν να υποβάλλονται από 

τθν 15θ Νοεμβρίου 2011 ζωσ τθν 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων 

για άμεςθ εκταμίευςθ. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα γίνεται με θλεκτρονικι 

διαδικαςία ενϊ θ προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν απαιτείται μετά τθν ζνταξθ των 

δικαιοφχων ςτο πρόγραμμα. 

 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ Α 

 

Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι και τα δφο Προγράμματα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιςτικά” και 

ιδιαίτερα θ ΔΡΑΗ 1 για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι κα δεν κα 

εγκρικοφν όλεσ οι αιτιςεισ! Οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ και δεν κα φτάςουν για όλουσ. Κάποιοι 

δυςτυχϊσ κα κοποφν! Σο ποιοι κα πάρουν τισ κζςεισ εξαρτάται από 4 κατθγορίεσ κριτθρίων Α, Β, Γ, Δ 

και τον βακμό που κα “πιάςετε”.  

 

Σα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Α και Β αφοροφν τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ που κα υποβάλλετε και 

λογικά δεν κα ζχετε κανζνα πρόβλθμα. Σα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Γ  και Δ είναι τα δφςκολα, αφοφ 

εδϊ κα πρζπει να κατακζςετε ζνα πλιρεσ Επιχειρθματικό χζδιο που να καλφπτει όςο το δυνατό 

καλλίτερα γίνεται 9 επιπλζων υπο-κριτιρια, τα οποία ςασ δίνουν και τθν τελικι βακμολογία ςασ. Η 

βακμολογία ςτθν ΔΡΑΗ 2  χωρίηεται επίςθσ ςε 4 ομάδεσ κριτθρίων, με μικρζσ διαφορζσ από αυτιν 

τθσ Δράςθσ 1.  

 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όςο μεγαλφτερθ βακμολογία πετφχετε, τόςο μεγαλφτερθ πικανότθτα 

υπάρχει για να εγκρικείτε. Η ποιότθτα του Επιχειρθματικοφ ςασ χεδίου είναι το κλειδί για τθν 

ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ ςασ! 

 

Η Επιχειρείν Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ με μεγάλθ εμπειρία ςτθν υποβολι Επιχειρθματικϊν χεδίων 

ειδικά για Προγράμματα Επιδοτιςεων, μπορεί να αναλάβει πλιρωσ τθν ςφνταξθ και υποβολι του 

Επιχειρθματικοφ ςασ χεδίου ςε όποιο μζροσ τθσ Ελλάδοσ και ζνα βρίςκεςτε αφοφ θ υποβολι είναι 

θλεκτρονικι και δεν χρειάηεται να κατατεκεί φυςικόσ φάκελοσ. θμειϊνουμε επίςθσ ότι το κόςτοσ 

υποβολισ του Επιχειρθματικοφ χεδίου εντάςςεται ςτο πρόγραμμα (με 100% επιδότθςθ εφόςον 

ενταχκείτε). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί μασ: Σθλ. 26650.21428, email: 

info@epixeirein.gr. Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: Βαςίλθσ Δ. Παππάσ, Επιχειρθματικόσ φμβουλοσ. 

 

Επιςθμαίνουμε ότι εφόςον επικυμείτε να ενταχκείτε ςτο πρόγραμμα και να ςυνεργαςτείτε μαηί μασ, 

κα πρζπει να κινθκείτε άμεςα διότι το γραφείο μασ κα αναλάβει περιοριςμζνο αρικμό αιτιςεων, 

οπότε και κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ. 
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