Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει:


ηλικίας 20 - 40 ετών (άντρες & γυναίκες – Νεανική) και ηλικίας 18 - 55 ετών
(γυναίκες – Γυναικεία).



να είναι άνεργος/η ή μισθωτός/η, δηλαδή να μην ασκεί οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ιδιοκτήτης ή ως μέτοχος (με συμμετοχή άνω του
25% του μετοχικού κεφαλαίου) για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προηγουμένως.



μετά την υποβολή της αίτησης να εγγράψει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
(Limited), είτε να απασχολείται ως αυτοεργοδοτούμενος/η.



να παραμείνει στην εταιρεία ως μέτοχος αλλά και ως εργαζόμενος/η, για διάστημα
τουλάχιστον 3 χρόνων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου.



Επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε αλυσίδα franchise, δεν είναι επιλέξιμες για
επιχορήγηση.



H εταιρεία πρέπει να απασχολείται είτε με τη Μεταποίηση (μέγιστη επιχορήγηση
€70.000) είτε με τις Υπηρεσίες, Τουρισμό και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (μέγιστη
επιχορήγηση €50.000).



Επιλέξιμες Δαπάνες: Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% επί των πιο κάτω
επιλέξιμων δαπανών (ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται).
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Ανέγερση κτιρίων (θα απαιτείται προσκόμιση Άδειας οικοδομής ή απόδειξη
αίτησης αυτής και άλλα δικαιολογητικά, με την υποβολή της αίτησης)
α) Εξοπλισμός, β) Ειδικές Εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία
της επιχείρησης και γ) Διαμόρφωση Χώρων: περιλαμβάνουν οτιδήποτε αφορά
το ¨στήσιμο¨ της επιχείρησης σχετικά με αγορά μηχανημάτων, κατασκευές
διαμόρφωσης χώρου (χωρίσματα, επιχρίσματα, συστήματα κλιματισμού,
επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου κ.α.) και αγορά γραφειακού εξοπλισμού και
οχημάτων κ.α. ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ!!!!
α) Κατάρτιση: σεμινάρια και β) Προώθηση-Προβολή της εταιρείας:
συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία λογότυπου, σχεδιασμός και εκτύπωση
διαφημιστικών εντύπων, κατασκευή ιστοσελίδας κ.α.
Άλλες Δαπάνες: δαπάνες συμβούλων για ετοιμασία και υποβολή της
αίτησης, μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του
έργου από αδειούχο πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα για επιλέξιμες δαπάνες) και
δαπάνες ίδρυσης/εγγραφής εταιρείας κ.α .
Κεφάλαιο Κίνησης: αγορά πρώτων υλών, αγορά ή/και εκτύπωση γραφικής
ύλης, κάλυψη ενοικίων και λογαριασμών ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού για
τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.
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