Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Ππογπαμμάτων
ΝΔΟΦΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
 Μποπούν να ζςμμεηέσοςν
Άνεπγοι εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπώα ανέπγων ηος ΟΑΔΓ καηά ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ.
Αηομικοί επισειπημαηίερ παποσήρ ςπηπεζιών οι οποίοι είναι ενεπγοί επιηηδεςμαηίερ σωπίρ να έσοςν
ζσέζη μιζθωηήρ επγαζίαρ και δεν λαμβάνοςν ζύνηαξη γήπαηορ καηά ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ
ππόζκληζηρ.
 Δπιδοηούνηαι με
ποζό από 15.000€ έωρ και 60.000€
 Δπιδοηούνηαι για
Τη ζύζηαζη επισείπηζηρ ζηοςρ 8 ζηπαηηγικούρ ηομείρ πποηεπαιόηηηαρ









Αγποδιαηποθή/Βιομησανία Τποθίμων
Πολιηιζηικέρ & Γημιοςπγικέρ Βιομησανίερ (ΠΓΒ)
Υλικά/Καηαζκεςέρ
Δθοδιαζηική Αλςζίδα
Δνέπγεια
Πεπιβάλλον
Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνίαρ ΤΠΔ
Υγεία‐ Φάπμακα.

 Δπιλέξιμη εηαιπική μοπθή:
Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ., Σςνεηαιπιζηική Δπισείπηζη καθώρ και Κοινωνική Σςνεηαιπιζηική Δπισείπηζη
(ΚΟΗΝ.Σ.ΔΠ). Ζ Α.Δ δεν είναι επιλέξιμη εηαιπική μοπθή για ηη δπάζη.
 Δπιλέξιμερ δαπάνερ:
 Αγοπά εξοπλιζμού (μέσπι 40% ηος π/ς επενδςηικού ζσεδίος)
 Λειηοςπγικά (ενοίκια επαγγελμαηικού σώπος, δαπάνερ ηλεκηπιζμού, δαπάνερ επαγγελμαηικήρ
ηηλεθωνίαρ)
 Γαπάνερ για αμοιβέρ ηπίηων (νομική, λογιζηική ςποζηήπιξη)
 Υπηπεζίερ θιλοξενίαρ ζε θεπμοκοιηίδερ
 Γαπάνερ πποβολήρ, δικηύωζηρ και ζςμμεηοσήρ ζε εκθέζειρ
 Αποζβέζειρ παγίων
 Αγοπά / Φπημαηοδοηική μίζθωζη εξοπλιζμού
 Ππομήθεια αναλωζίμων
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 Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ δικαιούσος (επισειπημαηία / εηαίπων)
 Μιζθολογικό κόζηορ για νέα/ερ θέζη/ειρ
 Γαπάνερ πποεηοιμαζίαρ, ςποβολήρ, καηοσύπωζηρ ή ανανέωζηρ για αναγνωπιζμένο ηίηλο
βιομησανικήρ ή πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ
Ζ σπημαηοδόηηζη καλύπηει ηο 100% ηων επιλέξιμων δαπανών.
 Βαζικέρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
Δπιδόηηζη από ππογπάμμαηα ζηο παπελθόν:
Ο ενδιαθεπόμενορ θα ππέπει να μην έσει εγκπιθεί και να μην έσει
λάβει
ενίζσςζη
από
ζςγσπημαηοδοηούμενα ππογπάμμαηα από ηην 1.01.2012 μέσπι και ηην ημεπομηνία ςποβολή ηηρ
αίηηζηρ. Δξαιπείηαι η ζςμμεηοσή ζε ζςγσπημαηοδοηούμενερ δπάζειρ καηάπηιζηρ.
Ζ έναπξη ηηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ θα είναι ζηιρ 17.03.2016 και θα παπαμείνει ανοικηή μέσπι ηιρ
27.04.2016.
Γεν ηίθεηαι θέμα πποηεπαιόηηηαρ καηάθεζηρ ηων θακέλων καθώρ η αξιολόγηζη θα ξεκινήζει μεηά ηιρ
27.04.2016.
 Γιάπκεια
Ζ διάπκεια ςλοποίηζηρ ηων εγκεκπιμένων επισειπημαηικών ζσεδίων θα ππέπει να είναι καηά μέγιζηο
είκοζι ηέζζεπιρ μήνερ (24) από ηην ημεπομηνία ηηρ απόθαζηρ ένηαξήρ ηοςρ.
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