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Start-Up Nation Ρουμανία - 2017
Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν 10.000 νέες επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία τουλάχιστον 10.000 νέων
θέσεων εργασίας.  Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,7 δις . lei (373 εκατ. € περίπου), που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό της. 

Δικαιούχοι
της δράσης:

Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί από ιδιώτες μετά τις  30 Ιανουαρίου 2017 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής τους, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Επιλέξιμες
δαπάνες:

 Δαπάνες  ενοικίων  χώρου  εργασίας,  παραγωγής,  παροχής  υπηρεσιών  και  εμπορίου,  με  την  προϋπόθεση  να  μην
χρησιμοποιούνται οι χώροι και ως κατοικίες.

 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, αποχέτευση, συνδρομή τηλεφώνου και διαδικτύου)

 Τεχνολογικό  εξοπλισμό,  όπως  Η/Υ,  server,  οθόνη,  συστήματα  εκτυπωτή  /  φωτοαντιγραφικού,  άδειες  χρήσεις  που
απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, συστήματα ήχου-εικόνας, απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται
για τη λειτουργία της επιχείρησης ανάλογα τη δραστηριότητα.

 Μέσα  μεταφοράς  όπως:  αυτοκίνητα,  λεωφορεία,  φορτηγά,  ποδήλατα,  μοτοποδήλατα,  μοτοσικλέτες,  ανυψωτήρες,
φορτωτές, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, φορτηγά και ειδικής χρήσης, με εξαίρεση τα οχήματα εκτός δρόμου. Δεν
χρηματοδοτούνται τα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου ή για αμοιβή, που απαιτούνται από τις
επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Μέγιστο επιλέξιμο κόστος αγοράς οχημάτων 36000 lei (περίπου
7887€) και μέγιστο 1 αυτοκίνητο / δικαιούχο.

 Αγορά επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και συστημάτων ασφαλείας.

 Αγορά εγκαταστάσεων / ειδικού εξοπλισμού, για εξοικονόμηση ενέργειας και συστημάτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας για την βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται χρηματοδότηση.

 Αγορά εγκαταστάσεων για τη θέρμανση ή τον κλιματισμό χώρου στον οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες.

 Μισθοί, οι οποίοι θα φτάνουν το ανώτατο επίπεδο των 3.137 lei  (περίπου 657€) (καθαρές αποδοχές)/εργαζόμενο/μήνα)
στα οποία θα προστίθενται οι εισφορές του εργοδότη. Το ύψος του μισθού για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
από το πρόγραμμα, πρέπει να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της υποχρέωσης διατήρησης της επιχείρησης για 2 χρόνια μετά
την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου.

 Δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση και την προώθηση του αιτούντος και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του,
συμπεριλαμβανόμενης της online διαφήμισης και των δαπανών καταχώρησης domain χωρίς φιλοξενία, για τις επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν έχουν άλλη ιστοσελίδα και η οποία πρέπει να λειτουργεί κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση
της ενίσχυσης de minimis και για ολόκληρη την περίοδο παρακολούθησης. Μέγιστη επιλέξιμη αξία μέχρι 8.000 lei (περίπου
1752€).

 Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  που  σχετίζονται  με  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  άδειες  franchising,  δαπάνες  για  οικολογική
σήμανση.

 Μαθήματα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων που διεξάγονται στη Ρουμανία ή σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. -
για μέλος/διευθυντή της επιχείρησης, με μέγιστο επιλέξιμο κόστος τα 3.000 lei (περίπου 657€).

 Ο ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ με βάση το φορολογικό κώδικα.

 Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για  την  προετοιμασία  των  εγγράφων  για  χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  του  παρόντος
προγράμματος και την εκτέλεση του έργου, με ανώτατο επιλέξιμο ποσό τα 8.000 lei (περίπου 1752€). Η δραστηριότητα αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης.

 Απαραίτητο  λογισμικό  για  τη  διεξαγωγή  της  δραστηριότητας  για  την  οποία  ζητείται  η  χρηματοδότηση,
συμπεριλαμβανομένων των αδειών λογισμικού και των e-shops.

 Το οικονομικό κόστος των δανείων /  εγγυήσεων για τα δάνεια  που λαμβάνονται  από τους δικαιούχους  με σκοπό την
ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του προγράμματος για τους αιτούντες που
χρησιμοποιούν την πίστωση για το έργο. 

Επιδοτούνται
µε:

200.000 lei (περίπου 44.000 €) μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης

Προθεσμία
υποβολών:

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στα Ρουμάνικα και έως τις 14/07/2017.

Διευκρινίσεις:

Μία από τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή αίτησης είναι να απασχολήσει η εταιρεία τουλάχιστον 1
άτομο με πλήρες ωράριο εργασίας για αόριστο χρονικό διάστημα και αυτές οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται για τρία
τουλάχιστον έτη από το έτος στο οποίο χορηγείται η ενίσχυση στην εταιρεία.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες rent a car, σχολών οδήγησης και μεταφοράς με ταξί δεν περιορίζεται η μέγιστη αξία και ο αριθμός των μέσων
μεταφοράς που αγοράζονται. 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται ως 1 έτος.

Η  νεοσυσταθείσα επιχείρηση  θα πρέπει  να  παραμείνει  ανοικτή  για  τουλάχιστον  3  έτη  μετά  τη  λήξη  του  προγράμματος.  Μη τήρηση της
υποχρέωσης αυτής επισύρει ποινή επιστροφής όλου του ποσού της επιδότησης.
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