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Μεγάλη ημερίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας  
για τον Πρόγραμμα στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

ανέργων και νέων επιχειρηματιών 
 

 Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνει ημερίδα για την 

Παρουσίαση του Προγράμματος «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων 

επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αρκαδίας (Καλαμάτας 113, Τρίπολη). 

   

Με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής θα δοθεί η ευκαιρία στον επιχειρηματικό κόσμο, τους 

πολίτες και τους νέους της να ενημερωθούν αναλυτικά για την πρόγραμμα με στόχο την βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας της Αρκαδίας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου 

Αρκαδίας «Αγαπήνωρ», στο τηλέφωνο 2710 230233, Υπεύθυνος κ. Νίκος Μεγρέμης. 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

ΔΡΑΣΗ 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up) 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει: 
• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου 
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(διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). 
•Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών. 
Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 
€ και ανώτατο 20.000 €. 
Επιλέξιμες δαπάνες: 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό-ποσό στον 
προϋπολογισμό του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50% 
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40% 
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10% 

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 

10% 

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  5% 

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20% 
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5% 
8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

10% 

9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)  15.000 € 
• Τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά ποσοστά για κάθε 

κατηγορία δαπάνης.  
 

ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, 
απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και 
μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο 
επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια 
παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000 €. 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η 
σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 
1. Υπηρεσίες Συμβούλων 

2. Ενέργειες Κατάρτισης 
3. Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας 
Στο πλαίσιο των παραπάνω δύο δράσεων προβλέπεται η δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με το ποσό των 
15.000 €. 
Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις 
(24) μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους 
 


