ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δεύηεπη επισειπημαηική εςκαιπία 5.000 ανέπγυν, ππώην
αςηοαπαζσολούμενυν, με ζηόσο ηην επανένηαξή ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ»
Σηόσορ ηηρ Δπάζηρ είναι η επανένηαξη ζηην αγοπά επγαζίαρ ανέπγυν, ππώην
αςηοαπαζσολούμενυν, οι οποίοι είσαν διακότει ηην επισειπημαηική ηοςρ δπαζηηπιόηηηα.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ

 Δηαθνπή επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 1/1/2012 και µέχρι 31/10/2020 (κε ηελ ηειεπηαία
ηξνπνπνίεζε),
 Με άζθεζε νπνηαζδήπνηε επαγγειµαηηθήο / επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμάµελν απφ
7/8/2018 έσο 1/11/2020
 Νέα έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ 7/2/2019 θαη µεηά. Σην πξφγξαµµα δχλαληαη λα ππνβάιινπλ
αίηεζε ππαγσγήο θαη άλεξγνη, πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο, µε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα πξνβνχλ ζε έλαξμε ζηε ∆ΟΥ ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) µελψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο (πξνέγθξηζε) ηεο αίηεζεο – επηρεηξεµαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ
απφ ηελ Τξηµειή Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
 Καηαβνιή ζηνλ Εηδηθφ Λνγαξηαζµφ Αλεξγίαο, ηεο µεληαίαο εηζθνξάο χςνπο δέθα (10) επξψ γηα έλα
(1) ηνπιάρηζηνλ έηνο
 Να έρνπλ εμνθιήζεη ή ξπζµίζεη ηηο ηπρφλ νθεηιφµελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή ηπρφλ νθεηιέο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία πξνο ηνλ Εληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΕΦΚΑ)
 Να έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ (δηαζέηνληαο δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ µέρξη θαη ηελ εµεξνµελία
έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηε ∆ΟΥ),
 Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο µέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ) ή
νµνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσµα δηαµνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα µαο ή πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ
πνπ έρνπλ άδεηα δηαµνλήο ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεµα δηαξθεί ην πξφγξαµµα

ΔΙΓΟ ΔΝΙΥΤΗ
Δπιχοπήγηση δαπανών. Ειδικόηεπα ην πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη σο εμήο:
α) έως 12.000 € γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη κέιε λνκηθψλ νληνηήησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 51%,
β) έως 9.000 € / ανά μέλος λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνιηθφ εηαηξηθφ
θεθάιαην θαηά 1/2 έθαζηνο θαη
γ) έως 8.000 € / ανά μέλος λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνιηθφ εηαηξηθφ θεθάιαην
θαηά 1/3 έθαζηνο.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΩΝ








Λειηοςπγικέρ δαπάνερ (ενοίκια, λογαπιαζμοί κλπ)
Αποζβέζειρ παγίυν
Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ
Ππομήθεια αναλυζίμυν
Αμοιβέρ ηπίηυν (ζύνηαξη – παπακολούθηζη ζσεδίος, λογιζηήρ κλπ)
Δαπάνερ πποβολήρ – πποώθηζηρ – δικηύυζηρ
Μιζθολογικό κόζηορ για νέα θέζη επγαζίαρ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ
Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ δσδεθακήλνπ νη
δηθαηνχρνη δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο γηα άιινπο ηξεηο (3) κήλεο.
Δπλαηφηεηα επέθηαζεο ιεηηνπξγίαο γηα άιινπο 12 κήλεο κε επηδφηεζε απφ 8.000 € έσο 12.000 €
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