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Πρόγραµµα 4500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών
ηλικίας 22-64 ετών
«Πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών έτους
2009»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει

Ο ΟΑΕ∆ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 22-64 ετών, ότι
υλοποιείται
πρόγραµµα
4500
νέων
ελεύθερων
επαγγελµατιών µε το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009».
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο
πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ από 11
Μαϊου 2009.
Η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή των
υποψηφίων στο πρόγραµµα θα καθορισθεί µε σχετική
απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων στην
απασχόληση,
µέσω
της
οικονοµικής
ενίσχυσης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του
ανέργου,
να
έχουν
παρακολουθήσει
σεµινάριο
επιχειρηµατικότητας
σε
Κέντρο
Προώθησης
της
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, να έχουν ελληνική υπηκοότητα η
υπηκοότητα άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε., να διαθέτουν
Α.Φ.Μ., να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την ο2
ο
Ιανουαρίου 2009 και µετά, να έχουν συµπληρώσει το 21 έτος
της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών.

1. στη « ∆ιεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανηµάτων»
που θα πραγµατοποιηθεί από 28 Σεπτεµβρίου έως 3
Οκτωβρίου 2009 στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας
&
η
2. στη «14 ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Προϊόντων ,
Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού INDAGRA FARM »
που θα πραγµατοποιηθεί από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2009
στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας.
Τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής και στις δύο
εκθέσεις έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται
να παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους
στην ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας την πρώτη τους
συµµετοχή µε το ΒΕΘ µε ποσοστό 50% του κόστους
συµµετοχής για stand 12τ.µ., τη δεύτερη-τρίτη συµµετοχή
τους µε το ΒΕΘ µε ποσοστό 25% του κόστους για stand 12
τ.µ. και για συµµετοχές πέρα των τριών προσφέρεται ειδική
προνοµιακή τιµή.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία
που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται για ανέργους
ηλικίας 22-32 ετών στα 18.000,00 ευρώ & για ανέργους 33-64
ετών στα 15.000,00 ευρώ.
Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία
στάδια :
ο
1 στάδιο : υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα –
υπεύθυνης δήλωσης η οποία περιλαµβάνει περιγραφή του
επιχειρηµατικού σχεδίου του Ν.Ε.Ε. Οι αιτήσεις υπαγωγής
στο πρόγραµµα συµπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους
ίδιους τους ενδιαφερόµενους στη σχετική περιοχή του
δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆.
ο
2 στάδιο : οι αιτήσεις, όταν καταχωρηθούν ηλεκτρονικά,
εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής,
εµφανίζονται αυτόµατα στο αρµόδιο ΚΠΑ και στη συνέχεια η
Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβαίνει στην
επεξεργασία των επιχειρηµατικών σχεδίων.
ο
3 στάδιο : η ένταξη στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται µετά
από τη θετική έκθεση ελέγχου και ύστερα από τον επιτόπιο
έλεγχο στο χώρο της επιχείρησης, από τους ελεγκτές
υπαλλήλους του Οργανισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή του
πληροφοριακού υλικού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισµού
και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr & στο Τµήµα Στατιστικής,
ος
Μελετών & Έρευνας του Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 [3
όροφος], Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-241158 & 2310241668.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις
ανωτέρω εκθέσεις , να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ,
τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310241383 και 2310241668,
µέχρι τις 27/5/2009
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΟΥΚΡΑΝΙΑ
st
“21 International Agricultural Exhibition – Fair AGRO
2009”
Εκθέµατα: Γεωργία – Μηχανήµατα – Κτηνοτροφία –
Βιοµηχανία Τροφίµων
Ηµεροµηνία: 11-14 Ιουνίου 2009
Πληροφορίες : Wellem Bougie - AgroExpo
info@agro-expo.com www.agro-expo.com
 ΟΥΚΡΑΝΙΑ
th
“8 Exhibition for Livestock Farming and Veterinary
Medicine Animal EX-2009”
Εκθέµατα: Κτηνοτροφία- Κτηνιατρική
Ηµεροµηνία: 11-14 Ιουνίου 2009
Πληροφορίες : Wellem Bougie
info@agro-expo.com www.agro-expo.com
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ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Πρόγραµµα
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
2007 – 2013
Στο στάδιο της τελικής διαβούλευσης βρίσκεται το νέο
πρόγραµµα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας
από τον ΕΟΜΜΕΧ. Με βάση την προδηµοσίευση του οδηγού
του προγράµµατος ακολουθεί συνοπτική παρουσίασή του.

Μεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης
Έπιπλα και σκεύη
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου & συσκευές
Κτίρια και εγκαταστάσεις {διαµόρφωση εκσυγχρονισµός –
µέχρι 30%}
Προβολή – προώθηση, άλλες δαπάνες, υπηρεσίες
συµβούλων {συµµετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασµός και
εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων, σχεδιασµός ιστοσελίδων,
µεταφορά
τεχνογνωσίας/τεχνολογίας,
πατεντοποίηση,
απόκτηση
πιστοποίησης,
συµβουλευτικές
υπηρεσίες,
σύνταξη πρότασης – φακέλου υποβολής, επίβλεψη
υλοποίησης έργου, κλπ, µέχρι 10%}

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών µέσω
χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και
βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια του νέου
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηµατικότητα»
{ΕΠΑΝ
ΙΙ},
παρουσίασε
την
προδηµοσίευση της προκήρυξης του νέου κύκλου
προγράµµατος ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας
στις 04 Μαρτίου 2009.
Σύντοµα θα ακολουθήσει η
προκήρυξη και ο οριστικός κανονισµός του προγράµµατος.

Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής – παρατηρήσεις :
Στο πρόγραµµα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται
στο σχετικό «Παράρτηµα Ι».
Εξαιρούνται επίσης οι
επιχειρήσεις franchising.
Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή
που θα πρέπει να είναι ατοµική επιχείρηση ή εταιρία
[οµόρρυθµη,
ετερόρρυθµη,
ΕΠΕ,
ή
ανώνυµη
ή
συνεταιρισµός}, η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία
προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία :
στα κεφάλαιά τους συµµετέχουν γυναίκες µε ποσοστό
τουλάχιστον 75%
η διαχείριση της εταιρίας ασκείται αποκλειστικά από τις
επιλέξιµες εταίρους – γυναίκες κατά τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως
µετόχων/εταίρων.
Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιριών Παροχής
Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων {Venture Capitals} µε ποσοστό
µέχρι 25% του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής
σε µια µόνο πρόταση.

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την
υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων σε
όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας –
µεταποίηση – εµπόριο – υπηρεσίες – τουρισµός –
ανακύκλωση – περιορισµός ρύπανσης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν γυναίκες, οι
οποίες :
Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991 [έως και 55 ετών]
Είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01.01.2008
µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος.
Περιοχή εφαρµογής : Όλη η Ελλάδα.
Κύρια χαρακτηριστικά προγράµµατος :
Ποσοστό επιχορήγησης :
50% γενικά
60% στα νησιά κάτω των 5000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες
περιοχές
Ηµεροµηνία προδηµοσίευσης προκήρυξης : 04.03.2009
Υποβολή επιχειρηµατικών σχεδίων από 15.06.2009 έως
30.06.2009

Τρόπος χρηµατοδότησης :
Επιχορήγηση
: 50%
Ίδια συµµετοχή : 50%

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυµαίνεται :
από 30.000 έως 200.000 ευρώ για επιχειρήσεις του τοµέα
της µεταποίησης
από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών & τουρισµού
από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις

{Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να καλυφθεί και µε τραπεζικό
δανεισµό µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόµενου
προϋπολογισµού του έργου}
Πληροφορίες
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
Ξενίας 16 – 115.28 Αθήνα {Πλατεία Μαβίλη}
Τηλέφωνο : 210-74.91.100, ιστοσελίδα :
http://www.eommex.gr

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι :
Μηχανήµατα – εξοπλισµός {προµήθεια & εγκατάσταση
καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού}
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του
περιβάλλοντος
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας
{ΑΠΕ}
Συστήµατα αυτοµατοποίησης {ειδικό λογισµικό & εξοπλισµός
πληροφορικής}

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝ ΙΙ
Μεσογείων 56
Τηλέφωνο : 80.111.36.300, e-mail : infoepan@mou.gr
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας
Τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα :iinfo@veth.gov.gr
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