Αθήνα, 21 / 03 / 2016

Προς Δ.Σ. Ε.Α.Ν.Δ.Α,
σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας αναφορικά με την κατάρτιση επιχειρηματικού
σχεδίου - φακέλου και υποβολή του προς βαθμολόγηση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, σας αποστέλλω
οικονομική προσφορά της εταιρείας μας για κατάρτιση φακέλων των μελών της Ε.Α.Ν.Δ.Α.
Αρχικά να επισημάνω πως η προσφορά αναφέρεται στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και αφορά :
•
Ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
•
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν ήδη συναφή με την
ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν από τη δράση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
•
να διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής,
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
•
να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης (αφορά μόνο την κατηγορία των ανέργων)
•
το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα
με την οικογενειακή τους κατάσταση τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το
οικογενειακό εισόδημα.
•
να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο
σπουδών) συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική
επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή
συνεταιρισμό και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο/-ους Κ.Α.Δ (αφορά την κατηγορία των ανέργων) .
Για τους ήδη αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχος, θα πρέπει μέχρι 11.02.2016 να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους σε
έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
•
να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
•

να λειτουργούν νόμιμα.

•

να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την
μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Τα βασικά δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου είναι
τα εξής:
1. Τίτλοι σπουδών / Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / Διδακτορικό τίτλο σπουδών από σχολή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης ισότιμης προς αυτή σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού
(Αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
2. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνεται και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.
3. Εναρξη δραστηριότητας και όλες οι τυχόν μεταβολές
4.Εκτύπωση από το taxisnet των ενεργών ΚΑΔ
5. Προσφορές για τον εξοπλισμό & τα κτιριακά με αναλυτική περιγραφή . Για τα υπόλοιπα, π.χ. ενοίκια,
πρώτες ύλες κλπ αρκεί η περιγραφή τους.
6. Αντίγραφα δήλωσης φορολογικού έτους 2015 . Το συνολικό ατομικό δηλωθέν να μην υπερβαίνει 20000 &
αντίστοιχα τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
7. Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητας
8. Αντίγραφο Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και Ε3 - έντυπο κατάστασης οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις
15/04/2016.(Συνήθως, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται)
Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της εταιρείας μας, η οικονομική προσφορά για τα μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α.
διαμορφώνεται ως εξής:
• 150 € προκαταβολικά για την κατάρτιση κάθε φακέλου προς έγκριση απ’ την αρμόδια αρχή (30 € κατά
το πρώτο ραντεβού οπού ουσιαστικά πραγματοποιείται και η έναρξη των εργασιών μας και 120 € με την
οριστική υποβολή του φακέλου). Η αρχική τιμή ήταν 250 € και διαμορφώνεται έπειτα από ειδική
έκπτωση για τα μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α. στα 150 €.
• 1200 € με την ολοκλήρωση του προγράμματος ( το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί από το συνολικό
επιδοτούμενο ποσό και όχι από τον δικαιούχο με την έκδοση του απαραίτητου παραστατικού απ’ την
εταιρεία μας ). Η αρχική τιμή ήταν 1500 € και διαμορφώνεται έπειτα από ειδική έκπτωση για τα μέλη
της Ε.Α.Ν.Δ.Α. στα 1200 €.
Σε αυτό το σημείο να σας επισημάνω πως σε περίπτωση μη έγκρισης κάποιων εκ των υποβληθέντων
προς βαθμολόγηση φακέλων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατάρτιση και επανυποβολή με τη
δημοσίευση του Νέου προγράμματος Δωρεάν, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του δικαιούχου(Δεν έχει
ανακοινωθεί επισήμως, αλλά αναμένεται το πιθανότερο είναι να παρέχεται η δυνατότητα). Ενημερωτικά να
σας αναφέρω πως η νέα δημοσίευση αναμένετε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται παρακαλώ όπως αποστείλατε e-mail info@progressinc.gr ή
h.rigopoulos@progressinc.gr και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό προκειμένου να
προγραμματίσουμε κάποιο ραντεβού.
Με εκτίμηση,
Harry J. Rigopoulos
Financial & Marketing Consultant
Progress.Inc
Financial Services
tel. +30 210 413 3555
47, Gounari Str.
Piraeus

