Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με επιλέξιμους
μηχανικούς, ενέργεια, περιβάλλον,
υλικά και κατασκευές
1. Ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα
πραγματοποιηθεί σε δυο κύκλους με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 25 εκατ. ευρώ
(συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ.€).
Η προκήρυξη της Δράσης θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2015 και οι
υποβολές των επιχειρηματικών σχεδίων θα διαρκέσουν μέχρι και το Νοέμβριο.
Μέσω της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 25 ετών ή από
ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους.
Ενδεικτικά δικαιούχοι δύναται να είναι οι εξής ειδικότητες: Ιατροί,
Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Δικηγόροι, Κοινωνιολόγοι,
Διακοσμητές, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Προγραμματιστές,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μηχανικοί πάσης ειδικότητας, Γεωπόνοι, Δασολόγοι,
Μεταφραστές, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Λογοθεραπευτές, Μουσικοί, Σκηνοθέτες,
Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον Οδηγό
της Δράσης.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ.
€ (35% του Π/Υ)
Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. €
(65% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος
π/υ) από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην

Πρόσκληση του Προγράμματος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
2.200 πτυχιούχοι
500 νέες θέσεις εργασίας

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Η Δράση πρόκειται να εκδοθεί σε άμεσο χρόνο και στοχεύει στην δημιουργία πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας
(εξαιρείται ο κλάδος του Τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των
επιχειρηματικών σχεδίων, θα έχει η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις
απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.
Οι Τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη Δράση, είναι: η Αγροδιατροφή,
η Ενέργεια, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία,
το Περιβάλλον, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η Υγεία και τα
Φάρμακα, τα υλικά και οι κατασκευές.
Δικαιούχοι στη Δράση μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά
το χρόνο της υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Μέσω της Δράσης
ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας
επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους
A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. €
(40% του Π/Υ)
Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 72 εκατ. €
(60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος
π/υ) έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην

Πρόσκληση του Προγράμματος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
2.500 νέες επιχειρήσεις
4.500 νέες θέσεις εργασίας

3. Δράση για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
Η Δράση για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», αναμένεται να
ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου 2015 και στόχο έχει την ενίσχυση υφιστάμενων
και μόνο τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστο
επί μια διετία) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους,
έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά του τουριστικού κλάδου.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν δύναται να είναι κατά τον ορισμό της Ε.Ε.
πολύ μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες
εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους
δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.) και μικρές (που απασχολούν λιγότερους από
50 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.) που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο του Τουρισμού.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. €
(40% του Π/Υ)
Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. €
(60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος
π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση
επίτευξης αυτού του στόχου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

600-700 επιχειρήσεις
500 νέες θέσεις εργασίας

4. Πρόγραμμα «Επιχειρούμε δυναμικά» για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας
επιχειρηματικότητας
Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αποτελεί μια από τις εμπροσθοβαρείς
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και εντάσσεται στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
Στόχος του είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και
λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή
/ Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά /
Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν
τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές
και διεθνείς αγορές.
Οικονομικά Στοιχεία Δράσης
Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους
A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. €
(40% του Π/Υ)
Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 78 εκατ. €
(60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος
π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση
επίτευξης αυτού του στόχου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
1.600 – 1.800 επιχειρήσεις
1.500 νέες θέσεις εργασίας

