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Επιχειρηματικότητα Γυναικών
Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες, γυναίκες που έκαναν
έναρξη επιχείρησης από 01/09/2012 έως και σήμερα ή απειλούμενες από
ανεργία γυναίκες που προσδιορίζονται ως εξής:
έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία,
δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, ή
απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας, σε διαδικασία πτώχευσης κ.λπ.
αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε
εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από
την ΕΛΣΤΑΤ (6.591,00 €).
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η
σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο
εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
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Επιλέξιμες Δαπάνες
Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:
Ενοίκια - Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κ.λπ.).
Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ).
Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κ.λπ.).
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).
Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Δαπάνες Μίσθωσης Εξοπλισμού - Leasing / Προμήθεια πρώτων υλών & Ενδιάμεσων
Προϊόντων (αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις).
Προβολή και Προώθηση
Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 12.000 ΕΥΡΩ).
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Μορφή επιχείρησης - Επιδότηση - Υποβολή
Πρότασης
Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων (εκτός Α.Ε.) για όλους σχεδόν τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαιρείται η πρωτογενής παραγωγή).
Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως
20.000 € για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και 18 μήνες).
Χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό
έως και 12.000 €, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12
μήνες.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από 1 έως 29 Μαρτίου 2013.
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Παρουσίαση της Πράξης Ενίσχυσης ΜΜΕ
(Προκήρυξη Πράξης 14/01/2013)
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Επιχειρήσεων

που

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου Υπηρεσιών για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
 στη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και
ιδιαίτερα των τομέων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής
Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.
 στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας.
στην διατήρηση αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η
ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
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Κατηγορίες ενισχύσεων
Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΕΠ) αφορά σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
Θεματική Ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε κλάδους του
Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
(Εξαιρούνται επιδότησης από το παρόν πρόγραμμα ο τομέας της πρωτογενούς
παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ο τομέας της αλιείας, το λιανικό εμπόριο και
οι υπηρεσίες εστίασης).
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Ενισχυόμενες Επιχειρήσεις
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2011.
2. Νέες επιχειρήσεις & Υπό σύσταση επιχειρήσεις (δεν πληρούν τον ανωτέρω όρο).
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκατασταθούν, στην Ελληνική επικράτεια
• να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ε.Π.Ε., M.Ε.Π.Ε., Α.Ε ή Ι.Κ.Ε.
• να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν κατά την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση
• εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις), θα πρέπει ο
κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους,
καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..
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Επιλέξιμες δαπάνες
Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος (έως 60% για τα επενδυτικά σχέδια Μεταποίησης,
Εμπορίου, Υπηρεσιών και έως 80% για τα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού).
Μηχανήματα & εξοπλισμός (έως 100% του συνόλου της επένδυσης).
Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης (έως 15.000 € για τα επενδυτικά
σχέδια Μεταποίησης, Τουρισμού και έως 10.000 € για τα επενδυτικά σχέδια Εμπορίου,
Υπηρεσιών).
Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (έως 100% του συνόλου της
επένδυσης).
Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έως 100% του συνόλου της
επένδυσης).
Δικαιώματα τεχνογνωσίας (έως 20% του συνόλου της επένδυσης).
Λογισμικό (έως 30.000 € για τα επενδυτικά σχέδια Μεταποίησης, Τουρισμού και έως 10.000
€ για τα επενδυτικά σχέδια Εμπορίου, Υπηρεσιών).
Προβολή και προώθηση (έως 20.000 € για τα επενδυτικά σχέδια Μεταποίησης, έως 30.000 €
για τα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού και έως 10.000 € για τα επενδυτικά σχέδια Εμπορίου,
Υπηρεσιών).
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (έως 10.000 €).
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (έως 6.000 €).
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Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται:
•Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
• Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
• Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
• Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
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Ποσοστό Επιδότησης ανά
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα,
Ιόνια, Θεσσαλία, Β. Αιγαίο, Ν.
Αιγαίο, Κρήτη, Αττική
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,
Ήπειρος, Δ. Ελλάδα

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές και
πολύ μικρές
επιχειρήσεις

40%

50%

50%

60%

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης δύναται να
καλυφθεί είτε με ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου είτε μέσω
τραπεζικού δανεισμού.
Ιδιαίτερα χρηστικά αναμένεται να είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία
δανεισμού του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) που θα προκηρυχθούν
μέσα στο επόμενο διάστημα, με σκοπό τη λήψη χαμηλότοκων δανείων
για την υλοποίηση επενδύσεων.
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Δάνεια Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
(Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης)
Τα δάνεια ΕΤΕΑΝ αποτελούν κατά κάποιο τρόπο συνέχεια των χαμηλότοκων δανείων το
υ
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Είναι το νέο εθνικό ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και
στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης
Εταιρίας, με στόχο τη ροή
κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις.
Το ΕΤΕΑΝ δεν έρχεται σε επαφή με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή
με τις τράπεζες που επιλέγει το ΕΤΕΑΝ μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.
Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι:
η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους,
η δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
η εξωστρέφεια, η παροχή κινήτρων παραγωγής και πώλησης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Με την παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ οι συνολικές
εξασφαλίσεις των επιχειρήσεων στα
δάνεια είναι χαμηλότερες από αυτές που ζητούνται από τις τράπεζες χωρίς την παραπ
άνω
εγγύηση.
Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια του
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Βαθμολόγηση προτάσεων (1)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ)

ΝΕΕΣ/ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ)

Τεχνική Κατάσταση
Επιχείρησης

1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία
(ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).
1.2 Ηλικία Εξοπλισμού
1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών
1.4 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών
1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών
1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας
1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

20

20

Οικονομική
Κατάσταση
Επιχείρησης

2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό
επί του κύκλου εργασιών)
2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών)

20

0

3

Κατάσταση
Επενδυτικού Σχεδίου

3.1 Καινοτομία του Ε.Σ.
3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
επιχείρησης
3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου
3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές
προτεραιότητες περιφέρειας)

40

45
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Επιπτώσεις του
Επενδυτικού Σχεδίου
στη κοινωνία και
οικονομία

4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –εξοικονόμηση ενέργειας
4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)

20

35

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100

100

Α/Α

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Βαθμολόγηση προτάσεων (2)
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΕΠ) λαμβάνουν υπόψη την
οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν
οριζόντια και για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτά αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:
Την τεχνική κατάσταση της επιχείρησης (ηλικία εξοπλισμού, προηγούμενες επενδύσεις,
συστήματα διαχείρισης ποιότητας, εκπαιδευτικό επίπεδο & επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών
στελεχών, πνευματική - βιομηχανική ιδιοκτησία).
Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, πωλήσεις
εξωτερικού).
Την βιωσιμότητα της επένδυσης (μελλοντική ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, καινοτομία,
βιωσιμότητα κλάδου).
Την διατήρηση ή / και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.
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Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις
25/02/2013 και μέχρι τις 25/04/2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή
σας!
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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