
Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Νέα δράση του ΕΣΠΑ με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης
ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία,
διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία
(κύρια ή δευτερεύουσα).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητες εμπορικές,
μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών  ιδρύοντας επιλέξιμη επιχείρηση εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της ενίσχυσης είναι για πόσο 14.800 ευρώ ανά επιχειρηματικό σχέδιο και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

✓ πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της
έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο),
✓ δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν
επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (2ο ορόσημο),
✓ τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης
της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (3ο ορόσημο).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 5.000.000 €.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια της πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

● Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας (σε μήνες) της τελευταίας τριετίας
● Σπουδές σε σχετικές δραστηριότητες
● Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου
● Ύπαρξη καινοτομίας
● Συσχέτιση με RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ως τις 06/05/2022
και ώρα 15:00. Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική  .
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι, που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά
δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,
3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),
4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση
διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,
7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,
8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.


