Χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού
σχεδίου ΟΑΕΔ
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου ως προς
τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσας.
Στο πρώτο πεδίο, περιγράφεται η επιχειρηματική ιδέα και το αντικείμενο
δραστηριότητας που θα έχει η νέα επιχείρηση.
Κατά την περιγραφή της δραστηριότητας, προτείνεται να γίνει αναφορά
στους βασικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως
αναφέρονται στην βεβαίωση έναρξης από την ΔΟΥ, στην νομική μορφή
της επιχείρησης (πχ ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κοκ) όπως και στην
τοποθεσία της επιχείρησης (έδρα).
Εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας τότε
μπορούν να περιγράφουν οι ενέργειες προετοιμασίας που έχουν
προηγηθεί χρονικά και είναι σε εξέλιξη κατά την υποβολή της αίτησης (πχ
διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας, την εύρεση αυτοτελούς
επαγγελματικού χώρου, την απόκτηση σχετικών αδειοδοτήσεων κοκ).
Τέλος, οποιαδήποτε περιγραφή των τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών της δραστηριότητας όπως αναφορές σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες/προϊόντα που θα παρέχει η νέα επιχείρηση, σε καινοτόμα
χαρακτηριστικά της, περιγραφή της αγοράς και της ομάδας-στόχου
(πελατών) που απευθύνεται κοκ θα μπορούσε να δώσει προστιθέμενη
αξία κατά την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πεδίου.
Σύμφωνα με τις προσκλήσεις του ΟΑΕΔ: Μια απόλυτα σαφής, πλήρης
και
ολοκληρωμένη
περιγραφή
της
επιχειρηματικής
ιδέας
βαθμολογείται µε 5 ή 4. Μια μέτρια περιγραφή βαθμολογείται µε 3 ή 2,
ενώ μια ελλιπής βαθμολογείται µε 1 ή 0.

2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με
ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
Στο δεύτερο πεδίο εξετάζεται η συνάφεια του αντικειμένου δραστηριότητας
της επιχείρησης µε το περιεχόμενο σπουδών ή/και κατάρτισης ή/και
επιμόρφωσης, καθώς και µε τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του
αιτούντα - δυνητικά δικαιούχου.
Με βάση τα παραπάνω, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να καταγράψει
καταρχήν στο πεδίο, βεβαιώσεις σπουδών (πτυχία) που διαθέτει και έχουν
συνάφεια με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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Επίσης
μπορεί
να
κάνει
αναφορά
σε
σεμινάρια
κατάρτισης/επιμόρφωσης που συμμετείχε επιτυχώς, ενώ ιδιαίτερα
σημαντική κρίνεται η αναφορά σε συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ή άδειες
που διαθέτει ο δυνητικός δικαιούχος και είναι προαπαιτούμενες για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Αναφορικά με την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, πρέπει να
γίνει αναφορά στην προηγούμενη απασχόληση, με επισήμανση στο
αντικείμενο εργασίας, τη διάρκεια και το είδος του φορέα απασχόλησης
(δημόσιος, ιδιωτικός φορέας/επιχείρηση κοκ). Προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στην στοχευμένη περιγραφή της εξειδικευμένης επαγγελματικής
εμπειρίας με το αντικείμενο/κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυασμό µε
τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία βαθμολογείται µε υψηλή
βαθμολογία (5,4). Κατ’ αναλογία βαθμολογούνται σε χαμηλότερη
κλίμακα (3,2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η
έλλειψη αυτών (1, 0).

3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση
πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω
τραπεζικού δανεισμού).
Εξετάζεται και βαθμολογείται η ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από
πλευράς:
α) κόστους αρχικής επένδυσης (κόστος έναρξης λειτουργίας της
επιχείρησης)
β) δυνατότητας χρηματοδότησης (πχ διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο, τρέχον
πρόγραμμα ΟΑΕΔ, πιθανή δανειοδότηση από τράπεζα, άλλες πηγές
χρηματοδότησης)
και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού για την
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μια προτεινόμενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή
τεκμηρίωση
χρηματοδότησης,
ανεξαρτήτως
προέλευσης,
βαθμολογείται µε υψηλό βαθμό (5, 4). Κατ’ αναλογία βαθμολογείται σε
χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση
χρηματοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής βαθμολογείται µε
χαμηλότερο βαθμό (1, 0).
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4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες
διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή
συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη
δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές
συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη
εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων. Στο πεδίο αυτό
ουσιαστικά τεκμηριώνεται και αξιολογείται:
-

Το ενδεχόμενο σύμπραξης (συνεργασίας) δύο ή και περισσότερων
ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης
Η δικτύωση (δυνητικές συνεργασίες) µε άλλες επιχειρήσεις
Η ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων

Με υψηλό βαθμό (5, 4) βαθμολογούνται οι συμπράξεις δύο ή και
περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία επιχείρησης, καθώς και η
οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή
ύπαρξη επιχειρηματικών σχέσεων βαθμολογείται µε μέτριο βαθμό (3, 2).
Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).

5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι
προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS)
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Στο τελευταίο πεδίο τεκμηριώνεται η συνάφεια της δραστηριότητας της
επιχείρησης με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλυτικά, οι τομείς
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι οι εξής:











Αγροδιατροφή
Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Υλικά - Κατασκευές
Υγεία - Φάρμακα

Οι επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται µε δημιουργία επιχειρήσεων
στους επιμέρους τομείς των ανωτέρω κλάδων βαθμολογούνται µε υψηλό
βαθμό (5). Αντίθετα η απουσία συσχέτισης συνεπάγεται χαμηλή
βαθμολόγηση (1,0).
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