Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

Ενεργές δράσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
&
Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας ΟΑΕΔ

4.3.2019

Έστω ότι μία επιχείρηση ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει μία δράση χρηματοδότησης…
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (+)

 Χρηματοδότηση έως 100% των δαπανών της επένδυσης (ανάλογα με τη δράση)
 Διαφορετικότητα δράσεων χρηματοδότησης που μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες
 Δυνατότητα ανάπτυξης / επικαιροποίησης επιχειρηματικού πλάνου στο πλαίσιο μιας δράσης
 Επιχειρήσεις με στοιχεία καινοτομίας και εξωστρέφειας πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγηση

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (–)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (+)

−

Περιεχόμενο και έκταση των προσκλήσεων των δράσεων, συνεχείς τροποποιήσεις

−

Δυσκολίες στην προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους

−

Αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης νέων δράσεων

−

Δυσκολία τήρησης και παρακολούθησης φακέλου χρηματοδότησης από τους δικαιούχους

 Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός επιχείρησης / Ενίσχυση υπό σύσταση, νέας επιχείρησης
 Ανάπτυξη καινοτομίας, εξωστρέφειας επιχείρησης

 Νέα προγράμματα και δράσεις που θα ανοίξουν μέχρι τέλος του ΕΣΠΑ
 Αυξανόμενη δημοσιότητα και προβολή των δράσεων χρηματοδότησης
 Απλοποίηση διαδικασιών υποβολής αίτησης, αξιολόγησης & χρηματοδότησης

ΑΠΕΙΛΕΣ (–)

−

Αδυναμία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση (πχ έλλειψη ρευστότητας)

−

Παραπληροφόρηση / εκμετάλλευση επενδυτών

−

Μεγάλο πλήθος προτάσεων προς αξιολόγηση (υψηλός ανταγωνισμός)

−

Μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση-χρηματοδότηση

−

Διαχείριση όγκου των δράσεων μέσω ΠΣΚΕ

Ενεργές δράσεις χρηματοδότησης
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναλυτικές πληροφορίες δράσεων: www.antagonistikotita.gr

www.espa.gr

Ταυτότητα δράσης…
Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ

Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και
να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και
εξωτερική

αγορά,

παραγωγικού

επενδύοντας

εξοπλισμού

τους

στον
και

εκσυγχρονισμό

στην

πιστοποίηση

του
των

προϊόντων τους.
Προϋπολογισμός: 400 εκατ. € - σύνολο των περιφερειών της χώρας

Δικαιούχοι και ύψος επιδότησης…
Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις
των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας…
•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

•Ενέργεια
•Εφοδιαστική Αλυσίδα
•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
•Περιβάλλον
•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
•Υγεία
•Υλικά - Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής…
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας
• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το
Παράρτημα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης

• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του
επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες…
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του
επενδυτικού σχεδίου
 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 Ψηφιακή Προβολή
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες
 Μεταφορικά Μέσα
 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Διαδικασία υποβολής…
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που

συνοδεύεται

και

από

Πληροφοριακό

ηλεκτρονικό

Σύστημα

φάκελο

Κρατικών

υποψηφιότητας
Ενισχύσεων

στο

(ΠΣΚΕ)

www.ependyseis.gr
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης που ορίζονται στην πρόσκληση σε
μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Κριτήρια αξιολόγησης…
 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης
 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
 Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ)
 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Περίοδος υποβολών…
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι

τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Οι

αιτήσεις

χρηματοδότησης

θα

αξιολογηθούν

με

σειρά

προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
του επενδυτικού σχεδίου.

Ταυτότητα δράσης…
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση –
Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης
και λειτουργίας τους.
Προϋπολογισμός: 60 εκατ. € - σύνολο των περιφερειών της χώρας

Δικαιούχοι και ύψος επιδότησης…
Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Επιδότηση: 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής…
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας
• να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με το
Παράρτημα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης

• να έχουν τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ στο λιανικό εμπόριο, δύο (2) ΕΜΕ
στην εστίαση, τρεις (3) ΕΜΕ στην εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα το έτος
που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες…
 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του
επενδυτικού σχεδίου

 Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επ. σχεδίου –
λιανεμπόριο/εστίαση, έως 100% - εκπαίδευση/κοινωνική μέριμνα)
 Ψηφιακή Προβολή
 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επ. σχεδίου

Διαδικασία υποβολής…
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που

συνοδεύεται

και

από

Πληροφοριακό

ηλεκτρονικό

Σύστημα

φάκελο

Κρατικών

υποψηφιότητας
Ενισχύσεων

στο

(ΠΣΚΕ)

www.ependyseis.gr
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης που ορίζονται στην πρόσκληση σε
μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Κριτήρια αξιολόγησης…
 Απασχόληση (μεταβολές)
 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
 Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους
 Έτη λειτουργίας της επιχείρησης

Περίοδος υποβολών…

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Μαΐου 2019

Ενεργή δράση χρηματοδότησης
στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας
5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων,

με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Αναλυτικές πληροφορίες δράσης:

www.oaed.gr

Ταυτότητα δράσης…

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε ετήσια βάση για την
περίοδο 2019-2022 και αποσκοπεί στην επιχειρηματική επανένταξη
5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και αναζητούν μια δεύτερη
ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις.

Ποιους αφορά… (1)
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που πληρούν
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012
μέχρι 6/8/2018

 δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε
επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού
συγγένειας
 δεν
έχουν
ασκήσει
οποιαδήποτε
επαγγελματική/επιχειρηματική
δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
 έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά

Ποιους αφορά… (2)
Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και

άνεργοι που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με
την προϋπόθεση ότι μετά την ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης
του

επιχειρηματικού

τους

σχεδίου

(προέγκριση)

θα

πρέπει

προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο
μηνών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ όσοι είχαν
στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει
από 01/01/2012 έως 06/08/2018.

Διάρκεια επιχορήγησης…

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ενώ

μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να
διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Πριν
τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης
για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Ποσά επιχορήγησης… (1)

i. έως

12.000€

για

ατομικούς

επιχειρηματίες/επιτηδευματίες

(ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων µε ποσοστό
συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον
περίπτωση

δωδεκάμηνης

παράτασης

51%. Σε

προβλέπεται

επιχορήγηση έως 8.000€ για το 2ο έτος. Συνεπώς, συνολικά για
τα δύο έτη η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 20.000€.

Ποσά επιχορήγησης… (2)
ii.

έως 9.000€ για καθένα από τα δύο μέλη νομικών οντοτήτων που

συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 50%. Σε περίπτωση
δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 5.000€ ανά
μέλος για το 2ο έτος. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση

την διετία ανέρχεται έως 28.000€.
iii. έως 8.000€ ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. Σε περίπτωση
δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 4.000€ ανά
μέλος για το 2ο έτος. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση

ανέρχεται τη διετία έως 36.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες…

Στις δαπάνες που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης

περιλαμβάνονται τα ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ΔΕΚΟ, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (πχ λογιστές), δαπάνες
προβολής, δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων, οι ασφαλιστικές
εισφορές του επιχειρηματία/εταίρων, το μισθολογικό κόστος νέας
θέσης εργασίας, αποσβέσεις παγίων κα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης…

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά

αίτηση υπαγωγής, που έχει την μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου,
στην σχετική περιοχή της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται η ποιότητα,
η πληρότητα και η ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου
σύμφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης.

Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού σχεδίου…
1) Σαφής περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
2) Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της

επιχειρηματικής δραστηριότητας
3) Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
4) Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες
διασυνδέσεις µε υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ
δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
5) Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι
προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του
ΕΣΠΑ 2014-2020

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προετοίμασε την συγκεκριμένη ενημέρωση για την βέλτιστη ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων στο πλαίσιο των δράσεων χρηματοδότησης που είναι ενεργές στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 και στον ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των χρηματοδοτήσεων μπορείτε να αντλήσετε
από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
όπου αναρτώνται σε τακτική
www.imegsevee.gr
βάση νέα, χρήσιμα ενημερωτικά σημειώματα και ερευνητικά κείμενα που μπορούν να
βοηθήσουν κάθε επιχειρηματία και ενδιαφερόμενο.
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένας αναλυτικός οδηγός βημάτων
για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ

