ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 τα
οποία ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας ή
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον
Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνο ως
συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΚΑΙΟΥΧΩΝ
Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
Να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε συναφή με την ειδικότητά τους δραστηριότητα.
Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
Να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η δράση αφορά έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 5.000€ έως 25.000€.
Η επιχορήγηση ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
Παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού
Λειτουργικά κόστη
Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
Προβολή και Δικτύωση
Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας
εργασίας (ΕΜΕ)
Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
Αμοιβές τρίτων
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να
διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
βάσει της οποίας θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής.
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