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Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία  
2014-2020 

 «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
 
Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος  
 
Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. 
Αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από 
ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
 
 
Που Απευθύνεται  

 
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ενισχύονται (α) άνεργοι και (β) φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασία ή ενώσεις 
αυτών προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.  
Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  
 
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 
 
Κατηγορία δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι 
είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να 
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν 
είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.  
  
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου 
έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 
 
Προθεσμίες Προγράμματος  
 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα γίνει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και θα 
παραμείνει ανοικτή μέχρι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.  
 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα 
ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016. 
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Ποσοστό & Όρια Επιδότησης  
 
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται 
σε 60.000 €, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 15.000 €. Το ποσοστό 
επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της επένδυσης. 
 
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης και μέχρι εξαντλήσεως του ανά 
Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. 
 
Τι Επιδοτείται  
 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος επιδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
Δαπανών: 
 

 Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) 

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες 
επαγγελματικής τηλεφωνίας ) 

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) 

 Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες  

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 

 Αποσβέσεις παγίων 

 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

 Προμήθεια αναλωσίμων 

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) 

 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για 
αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 
ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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Τι  παρέχει η εταιρία μας:  
 
Τα επιλέξιμα συστήματα πληροφορικής που διαθέτει η εταιρεία μας και είναι συμβατά 
με το πρόγραμμα είναι τα κάτωθι: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Regate 
Effective 

Παραγγελιοληψία 
Σύστημα Φορητής Παραγγελιοληψίας σε 
Android smartphones ή tablets. 

Sales Force 
Automation 

Ολοκληρωμένο SFA με παραγγελιοληψία, 
επισκέψεις, εισπράξεις, merchandising σε 
mobile devices. 

EX-VAN Φορητή 
Τιμολόγηση 

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (exvan) με φθηνές 
συσκευές Android και θερμική ή κρουστική 
εκτύπωση. 

Field Service 

Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου με 
προγραμματισμό εργασιών, εκτέλεση, 
εκτυπώσεις και παρακολούθηση ομάδας 
τεχνικών. 

Merchandising 

Ολοκληρωμένο σύστημα mobile merchandizing 
με δυνατότητες Out-of-stock, Facing, 
Καταγραφή Στοκ, Τιμοληψία (Pricing) και 
mobile ερωτηματολόγιων. 

Mobile Payments 
Δυνατότητα είσπραξης στο πεδίο με εκτύπωση 
σε θερμικό εκτυπωτή, και σύνδεση με χρέωση 
πιστωτικής κάρτας πελάτη. 

Asset 
Management 

Σύστημα διαχείρισης παγίων εταιρείας που 
βρίσκονται στο πεδίο (π.χ. ψυγεία, ψύκτες). 

BizeGate 
Enterprise 

Medical Reps – 
Ιατρική 

Επίσκεψη 

Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Επισκεπτών σε 
Windows ή Android Tablets. 

BizeGate On 
Demand 

Base II Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας. 

Premium 
Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας και 
εισπράξεων και merchandising. 

Regate Safe 
Mobility 

Mobile Device 
Management 

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Mobile Device 
Management για τον έλεγχο των συσκευών και 
των δεδομένων της επιχείρησής σας.  

e-Detailing 
Salesbook 

Sales Organizer 
Sales Organizer που καταργεί τους φυσικούς 
καταλόγους προϊόντων και παρουσιάσεων, 
μεταφέροντας τους σε smartphones και tablets. 

Regate 
Coupons 

Mobile Coupons 
Έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού, το οποίο 
διανέμεται μέσω των κινητών τηλεφώνων για 
παροχή προσφορών και εκπτώσεων. 

 
Επίσημοι Οδηγοί  
 
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15  
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