Ο οργανισμός Science Technologies ενημερώνει
τους πελάτες της και δυνητικούς ενδιαφερόμενους ότι προκηρύχθηκε το
πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
κι αφορά τη χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (από 5.000€ έως 50.000€)
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων, μισθωτών
ή ελεύθερων επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους
σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Βήματα για ενδιαφερομένους
Τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
1. Να προβούν σε ένα προέλεγχο/προαξιολόγηση για να δουν αν εντάσσονται στις
προϋποθέσεις του προγράμματος και τι βαθμολογία συγκεντρώνουν. Ο προέλεγχος
αυτός μπορεί να γίνει δωρεάν από εταιρίες που παρέχουν εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΣΠΑ. Παρακάτω παραθέτουμε συνεργαζόμενες με τον
οργανισμό Science Τechnologies συμβουλευτικές εταιρίες στις οποίες μπορείτε να
απευθυνθείτε για τον δωρεάν προέλεγχο.
2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης τότε η συμβουλευτική εταιρία σε πρώτο
στάδιο θα συντάξει τον φάκελό της αίτησής σας με ένα κόστος περίπου 200-400 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθώς οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 100% το ποσό
αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτές.
3. Τέλος, εάν ο φάκελος εγκριθεί καταβάλλονται σε δύο στάδια ακόμα ένα ποσό που
κυμαίνεται γύρω από 800-1100 ευρώ (ανάλογα με το ποσό της επιχορήγησης που
τελικά θα εγκριθεί). Και πάλι το ποσό αυτό μπορεί να ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες
και να επιστραφεί στο αιτούμενο.

Η εταιρία ScienceTechnologies για παραγγελίες άνω των 5000 ευρώ καλύπτει τα
έξοδα σύνταξης του φακέλου (πρώτο στάδιο).
Για παραγγελίες άνω των 10.000 ευρώ καλύπτει τα έξοδα του δεύτερου σταδίου.
Για παραγγελίες άνω των 15.000 ευρώ καλύπτει όλα τα έξοδα φακέλου του
επενδυτικού σχεδίου.
Τα έξοδα φακέλου των προτάσεων θα αφαιρεθούν από την κοστολόγηση του
εξοπλισμού που θα αγορασθεί από την εταιρία μας.

Παρακάτω παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και
συνεργαζόμενες εταιρίες συμβούλων επενδύσεων
Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της
απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων, μισθωτών ή ελεύθερων
επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το
ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ.
Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ.
Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων
από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).
Μπορούν να συμμετέχουν:
• Κατηγορία Δικαιούχων Α:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής
ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία
με ανέργους ή μισθωτούς.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή
με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης
και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€για
ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
και έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:
• Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου (Ανακαίνιση) / Προμήθεια Επαγγελματικού
εξοπλισμού (Έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου)
• Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, δαπάνες θέρμανσης, κοινόχρηστα, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων) (Έως 60% της επένδυσης).
• Ασφαλιστικές εισφορές (Έως 30% της επένδυσης) .
• Δαπάνες προβολής-προώθησης, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (Έως 10%
της επένδυσης).
• Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου με κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ) (Έως 12.000€).
• Αμοιβές τρίτων (πχ. σύμβουλος, λογιστής, δικηγόρος, σεμινάρια κατάρτισης
κλπ) (Έως 20% της επένδυσης).
• Αποσβέσεις παγίων (Έως 20% της επένδυσης).
• Κατασκευή ιστοσελίδας (Έως 2.000€ και μέχρι 10% της επένδυσης).
• Αναλώσιμα γραφείου (Έως 15% της επένδυσης).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία εκταμίευσης της αναλογούσας επιχορήγησης γίνεται σε 3 δόσεις:
• Με την εκτέλεση/υλοποίηση του 15%-50% της επένδυσης (Α' Δόση).
• Με την εκτέλεση/υλοποίηση του 50%-80% της επένδυσης (Β' Δόση).
• Με την εκτέλεση/υλοποίηση του 80%-100% της επένδυσης (Τελική Δόση).
Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 100%.
Η πρώτη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση
τουλάχιστον του 15% του συνολικού αντικειμένου ενώ η δεύτερη αίτηση εκταμίευσης
είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού
αντικειμένου
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Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους:
• 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
• 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017

• 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Εταιρίες συμβούλων κατάθεσης φακέλου

Νασιόπουλος Ιωαν. Μον. ΙΚΕ - (Πρώην Ωμέγα προωθητική)
Κύπρου 151 Αργυρούπολη, Αθήνα
Email: omegapro2000@yahoo.gr
Τηλ: 2109608745, 6908454217

ILF Consulting
Λ. Κηφισίας 131 Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 115 24
Web: www.ilfconsult.com
Email: info@ilfconsult.com
Τηλ: 210 6926590

ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Δημητσάνας 40 , 7ος Όροφος, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ 11521
Υποκατάστημα 1ο:
Κεδρηνού 62-64, Αθήνα, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11522
Web: http://www.alfadev.gr/
Email: info@alfadev.gr
Τηλ: 2110128920 - 2110128921- 217 7093900
Fax: 2117800016

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, Μαρούσι, Αθήνα
Web: https://www.vkpremium.gr/
Email: info@vkpremium.com

Τηλ: 2106835560
Fax: 2106835551

F & K Consultants Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ήρας 18, 14564, Νέα Κηφισιά, Αθήνα
Web: http://f-kconsultants.eu/
Email: info@f-kconsultants.eu
Τηλ: 2108076622, 6974 841124

Delta consulting Σύμβουλοι επενδύσεων και ανάπτυξης
Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634,
Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400
Web: http://deltaconsulting.gr/
Email: info@deltaconsulting.gr
Τηλ/Fax: 231 2208820, 6945222263

Stavrakidis A.E
Πάροδος Φιλίππου 30, Έδεσσα
Web: http://www.stavrakidis.gr
Email: info@stavrakidis.gr
Τηλ: 23810 23010

ENTEC CONSULTANTS - ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ E & ΣΙΑΕΕ
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 36, 712 02, Ηράκλειο Κρήτης
Web: http://www.entec.biz/consultants/gr/
Email: info@entec.biz
Τηλ: 2810 287 881, 6976406040
Fax: 2810 222 985

Οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES | Β.Ηπείρου 76, Ά.Γλυφάδα, 16562, Αθήνα
Τηλ: 210 9690592 -4, 2109622505, 2109626800, 2109613802, Fax: 2109690595
info@sciencetechnologies.org

