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Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της
Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης
Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, σας ενημερώνει για την
Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της γυναικείας
απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του
Επιχειρηματικού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
(ΕΠΑΑ).
Η παρέμβαση εστιάζεται καταρχήν στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κρίσης και στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μετριασμού των συνεπειών της κρίσης
σε τομεακό και τοπικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει:


την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης



την αντιστροφή του φαινομένου της ανεργίας



τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων



τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών
δημογραφικών τάσεων



την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του
πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης
100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση
Ως περιοχές εφαρμογής ορίζονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Κρήτης, Πελοποννήσου και ως τομείς ενδιαφέροντος οι Υπηρεσίες – Εμπόριο ,
Βιομηχανία – Μεταποίηση ,Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες ,Έρευνα –
Τεχνολογία – Καινοτομία
Κατηγορία δικαιούχων
Γυναίκες
Σε ποιους απευθύνεται
Οι Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από
ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:


έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή



έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας,
ή



έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία
τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν
απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή



απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας κλπ.



αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με
εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται
από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η
σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο
εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Όροι και προϋποθέσεις


Στην Υποδράση 1 υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 35 ετών, δηλαδή
το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την
ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 35ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του
(λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες δεν θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα Υποδράση.



Στην Υποδράση 2 υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν
συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή
το 35ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την
ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του
(λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες δεν θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.



Όλες οι υποψήφιες δικαιούχοι και των δύο Υποδράσεων θα πρέπει να
διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).



Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών όπου συμμετέχουν δικαιούχοι
που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, η πρόταση υποβάλλεται στην
υποδράση όπου υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι που συμμετέχουν ως
εταίροι σε ποσοστό άνω του 51%. Σε περίπτωση που τα ποσοστά συμμετοχής
γυναικών 18-35 ετών και γυναικών 36-64 ετών είναι 50% - 50%, τότε υπάρχει
δυνατότητα επιλογής της υποδράσης.

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της
δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την
1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, και με τη
μορφή:


νέων ατομικών επιχειρήσεων



νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄οίκον



νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι
συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών
εταιριών(αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις
περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51%
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)



νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως
μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν
περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)



νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως
μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν
περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).



Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα
ορισθεί στην απόφαση ένταξης



να έχουν συσταθεί με μια από τιςεπιλέξιμες νομικές μορφές, όπως
προσδιορίζονται παραπάνω



να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ



να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια



να λειτουργούν νόμιμα



το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια
επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε
περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση:


οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού,



όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν
εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα
μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,



όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας
χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως,



όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών
εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες,
περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο
τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης,
αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών,



πλανόδιες επιχειρήσεις,



κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και
εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού,



Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ),



φορείς του δημοσίου,



νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,



Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010,



επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης
franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση

Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος
είναι οι ακόλουθες:


Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες
ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης,
έξοδα προβολής κλπ.).



Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης).



Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου.



Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με
σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6)
μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του
νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία)
σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.



Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Προϋπολογισμός
€ 40.000.000
Περίοδος υποβολής
από 1/3/2013 έως 29/3/2013
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η
καταληκτική η 29/3/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται.
Υποβολή σε έντυπη μορφή: Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε
επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση, όπως αυτή θα
έχει παραχθεί μέσω της υποβολής της στη φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ στη διεύθυνση htpp:www.ependyseis.gr και να συνοδεύεται από την
Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013)
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and
do not necessarily reflect the policies of the European Commission.

