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Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού του κάθε 
προγράμματος η επιτυχία συμμετοχής των δικαιούχων 
βασίζεται στην πληρότητα και αρτιότητα της κατατεθειμένης 
πρότασης.

Με πολυετή πείρα σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
η Financial Factor Consulting αποτελεί τον έμπιστο σύμβουλο σας για την σύνταξη, 
κατάρτιση, υποβολή και αξιολόγηση του προγράμματος που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Ο χρόνος όμως είναι ελάχιστος για την επιτυχή σύνταξη των προτάσεων. 
Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση, που θα μας δώσει τη 
δυνατότητα να διερευνήσουμε τις ανάγκες σας και να συντάξουμε μαζί την πρότασης σας 
στο πρόγραμμα  που σας ταιριάζει.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από τις 08/03/2016  για το πρόγραμμα "Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" και ολοκληρώνεται στις 
20/05/2016 για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Τα νέα προγράμματα διευκολύνουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης της 
πρότασης και καταβολής της χρηματοδότησης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Α



ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
.Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά 
τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή 
υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά 
τους

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
.Λειτουργικά Έξοδα
.Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
.Δαπάνες προβολής δικτύωσης
.Προμήθεια αναλωσίμων
.Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
.Μισθολογικό κόστος
.Αποσβέσεις παγίων
.Αγορά μίσθωση εξοπλισμού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Από 8 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
.Από 5.000€ έως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
.Έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων
.Έως 50.000€ για συνεργατικά σχήματα 3 ή περισσοτέρων ατόμων

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Έως 100%



ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ     

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί 
επιτηδευματίες χωρίς μισθωτή σχέση εργασίας κατά την προκήρυξη του 
προγράμματος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιδοτούνται για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς 
προτεραιότητας
.Αγροτοδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
.Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
.Υλικά / Κατασκευές
.Εφοδιαστική Αλυσίδα
.Ενέργεια
.Περιβάλλον
.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
.Υγεία - Φάρμακα

.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

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από 15.000€ έως 60.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Έως 100%



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
.Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις με δύο ή περισσότερες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις
.Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/15

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιδοτούνται για:
.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος .Μηχανήματα – Εξοπλισμός
.Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
.Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & 
περιβαλλοντικής διαχείρισης
.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
.Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και 
ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
.Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, 
τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
.Δαπάνες προβολής – προώθησης

.Κάθε μορφής εργασία επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

.Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων

.Ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

.Δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία την πιστοποίηση και την λήψη 
αντίστοιχων πιστοποιητικών
.Ενέργειες και δαπάνες που αφορούν την προβολή της επιχείρησης
.Ενέργειες και δαπάνες που αφορούν την προμήθεια Λογισμικού
.Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων
.Δαπάνες παροχής και διαχείρισης επενδύσεων
.Μελέτες και έρευνες κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης
.Μισθολογικό κόστος υφιστάμενων ή νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από 15.000€ έως 150.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
.Έως 40% 
.Έως 50% με την πρόσληψη νέου προσωπικού



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις με δύο ή περισσότερες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/15

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιδοτούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στους 8 στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας
.Αγροτοδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
.Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
.Υλικά / Κατασκευές
.Εφοδιαστική Αλυσίδα
.Ενέργεια
.Περιβάλλον
.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
.Υγεία - Φάρμακα

.Κτίρια, εγ

.Μηχανήματα - Εξοπλισμός
καταστάσεις και περιβάλλων χώρος

.Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & 
ύδατος
.Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & 
περιβαλλοντικής διαχείρισης
.Δικαιώματα τεχνογνωσίας, Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, 
.Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, απόκτηση και χρήση πατεντών, δαπάνες για 
την σύναψη συμβάσεων με οίκους του εξωτερικού.
.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
.Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης ή μεταφορικών μέσων διακίνησης 
προϊόντων εντός του χώρου παραγωγής
.Δαπάνες εξοπλισμού γραφείου 
.Δαπάνες προβολής – προώθησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Από 7 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από 15.000€ έως 200.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
.Έως 40% 
.Έως 50% με την πρόσληψη νέου προσωπικού



FINANCIAL FACTOR CONSULTING
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Financial Factor Consulting εταιρεία οικονομικών συμβούλων 
προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες στην 

εκπόνηση, σύνταξη, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση της 
πρότασης σας για συμμετοχή σε ένα 

από τα παραπάνω προγράμματα. 

Η μακροχρόνια ενασχόληση μας με τα προηγούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα εξασφαλίζει την 

αρτιότητα της υποβληθείσας πρότασης με ιδιαιτέρως αυξημένα 
ποσοστά επιτυχούς τελεσφόρησης. 

Επιπλέον κρατάμε τα κόστη χαμηλά λόγω συμμετοχής των αμοιβών 
μας στην υποβληθείσα πρόταση.

Λ.Κηφισίας 166

151 26 Μαρούσι

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8056856

Fax: 210 8056859

www.ffc.gr 

info@ffc.gr 

www.facebook.com/ffc.gr 

@FFC_Greece






