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Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της
Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά
τυπικά προσόντα
Η ΔΡΑΣΗ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την
ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς
τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:
− Αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
− Βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
− Παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
− Υγείας/ ευεξίας
Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες
πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) ετήσια οικονομική χρήση (2018)
ii. έχουν κλείσει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018
iii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την 1.7.2019
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.
 να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο
αδειοδότησης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει
χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης
έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία,
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός]
 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να
υπερβεί το ποσό των 200.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να
διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική κατάρτιση)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κάτοχοι πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κάτοχοι μεταπτυχιακού
και διδακτορικού τίτλου σπουδών)
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

21.708€
22.464€
30.132€

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο από την ημερομηνία πρόσληψής
του και για κάθε μήνα απασχόλησης για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
Ο μηνιαίος μικτός μισθός που υποχρεούται η επιχείρηση να καταβάλλει στον
ωφελούμενο σύμφωνα με την Έκθεση Τεκμηρίωσης Απλοποιημένου κόστους:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

824,40

1.206

853,38

1.248

1.144,45

1.674

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
ορίζεται η 07/01/2020 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την
30/06/2020 και ώρα 15:00.

Η διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι δύο
(22) μήνες.
Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Πράξης ο Δικαιούχος
είναι υποχρεωμένος να έχει δημιουργήσει το σύνολο των θέσεων, διαφορετικά η
σχετική Πράξη ανακαλείται.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης.
Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (Κ.Δ.) και οι επιμέρους υποκατηγορίες
τους είναι οι εξής:
Α/Α
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

1.2

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το
μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης,
συμπεριλαμβάνοντας

τις

μηνιαίες

μικτές

αποδοχές,

τις

εργοδοτικές

ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα και το επίδομα Αδείας .
Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει
ΔΑΠΑΝΗ

σε 2.000.000 €.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το
200% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ενίσχυση επιχειρήσεων τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου

3

