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Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της
οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000
ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών
Η ΔΡΑΣΗ

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω
της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000
ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ.
Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29
ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
υπαγωγής –επιχει ρηματικού σχεδίου, πρέπει σωρευτικά:
1.
α) να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, όσον αφορά στις 2.000 θέσεις,
β) να είναι άνεργοι ηλικίας 30 έως 66 ετών, όσον αφορά στις 8.000 θέσεις.
2.
να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ
μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να
έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
3.
να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας από 4/7/2019 και μετά.
Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν
έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα
προβούν σε έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προέγκριση
του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
4.
Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι οι
οποίοι είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία
διέκοψαν, έως την 31/12/2011.
5.
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή
ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
6.
οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη
λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις
επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατομικούς
επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών
οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον
51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που
συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που
συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί
επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη
νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
• Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή
αιτήσεων

 Λειτουργικά έξοδα
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία - εταίρων)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 Αποσβέσεις παγίων
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