ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΕ ΕΚΤ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε απολύσεις στην Εταιρεία
Οδυσσεύς Φωκάς και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020
(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος/ Κωδικός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου
Ημερομηνία υποβολής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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1
Α.
Α.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Συμπληρώνεται, η επωνυμία της επιχείρησης

Α.1.2 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Συμπληρώνεται, είτε Υφιστάμενη είτε Υπό Σύσταση

Α.1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Συμπληρώνεται, η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης μόνο στη περίπτωση
που ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης

Α.1.4 ΑΦΜ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Συμπληρώνεται, το ΑΦΜ της επιχείρησης μόνο στη περίπτωση που ο
ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν
την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης
Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος είναι Απολυμένος της Οδυσσεύς Φωκάς
ή Νέος εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs)
Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος είναι άνεργος ή μερικής απασχόλησης
Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος έχει προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας

Α.1.5 ΕΝΔΕΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
/ΕΤΑΙΡΩΝ

Συμπληρώνεται, εάν το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά σχήμα συνεργασίας
Εάν είναι σχήμα συνεργασίας, τότε συμπληρώνονται τα εξής:
1. Αριθμός
2. Κατηγορία Εταίρων
Άνεργος ή Μερικής Απασχόλησης (συμπληρώνεται αριθμός) ή έχει προβεί σε
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Α.1.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Α.1.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Β.

Συμπληρώνεται, η νομική μορφή της επιχείρησης για την οποία ο
ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν
την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ή της προβλεπόμενης νομικής
μορφής για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Διευκρινίζεται ότι συμπληρώνεται μια από τις εξής νομικές μορφές: Ατομική,
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη
Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση και Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011
Συμπληρώνεται, ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης για την οποία ο ωφελούμενος
έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την υποβολή
του αιτήματος χρηματοδότησης ή ο προβλεπόμενος κύριος ΚΑΔ για τις υπό
σύσταση επιχειρήσεις
Συμπληρώνεται, ο/οι δευτερεύων/οντες ΚΑΔ της επιχείρησης για την οποία ο
ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν
την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ή ο/οι δευτερεύων/οντες ΚΑΔ για
τις υπό σύσταση επιχειρήσεις

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία, μόνο στη περίπτωση
που ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος
χρηματοδότησης)
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Β.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Β.1.1 ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ

Συμπληρώνεται, η οδός και ο αριθμός του τόπου εγκατάστασης της νέας
επιχείρησης

Β.1.2 ΠΟΛΗ & ΤΚ

Συμπληρώνεται, η πόλη και ο ΤΚ του τόπου εγκατάστασης της νέας
επιχείρησης

Γ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γ.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Γ.1.1 ΕΠΩΝΥΜΟ

Συμπληρώνεται, το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για
όσους ωφελούμενους έχουν προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και του
προβλεπόμενου νόμιμου εκπροσώπου για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις

Γ.1.2 ΟΝΟΜΑ

Συμπληρώνεται, το όνομα όπως περιγράφεται στο Γ.1.1

Γ.1.3 ΑΦΜ

Συμπληρώνεται, το ΑΦΜ όπως περιγράφεται στο Γ.1.1

Γ.1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώνεται, το τηλέφωνο επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο Γ.1.1

Γ.1.5 E-mail

Συμπληρώνεται, το e-mail όπως περιγράφεται στο Γ.1.1

Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση
σχήματος συνεργασίας και μόνο εφόσον έχει ήδη γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την
υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης)

Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται για όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο σχήμα συνεργασίας δηλώνοντας το
ποσοστό συμμετοχής τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η συμμετοχή τους στην επιχείρηση με ίσα εταιρικά
μερίδια.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό Συμμετοχής

Α.Φ.Μ.

Ειδικότητα (πχ. Λογιστής)

1
2
3
4
Σύνολο

100%
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Για κάθε κατηγορία δαπάνης συμπληρώνονται στον παρακάτω πίνακα, οι προτεινόμενες δαπάνες του επιχειρηματικού
σχεδίου.
1. Λειτουργικά Έξοδα Επαγγελματικού Χώρου
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Ποσό

Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεκμηρίωση
Συμβατότητας με
το
επιχειρηματικό
σχέδιο
και επιβεβαίωση του
Εύλογου του Κόστους
Παρατηρήσεις
Υπογραμμίζεται, ότι


οι όροι και οι περιορισμοί όσον αφορά την συμπλήρωση των δαπανών του παραπάνω πίνακα περιγράφονται
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας.



ο παραπάνω πίνακας επαναλαμβάνεται για κάθε προτεινόμενη δαπάνη

Ο παρακάτω πίνακας τροφοδοτείται από τους παραπάνω αναλυτικούς πίνακες των δαπανών.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτεινόμενων Δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανά Κατηγορία Δαπάνης
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

1

Λειτουργικά Έξοδα Επαγγελματικού Χώρου

2

Δαπάνες για Αμοιβές Τρίτων

3

Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης

4

Προμήθεια Εμπορευμάτων - Αναλωσίμων

5

Ασφαλιστικές Εισφορές

6

Μισθολογικό Κόστος για νέα/ες θέσης/εις
απασχόλησης

7

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής
κλίμακας

Αιτούμενος Προϋπολογισμός ανά Κατηγορία Δαπάνης

Σύνολο Αιτούμενου Προϋπολογισμού
ΔΗΛΩΣΗ (έχει προσυμπληρωθεί το εξής κείμενο)
Με το παρόν αιτούμεθα τον έλεγχο του αιτήματος χρηματοδότησης μας , για την ένταξή του στην ενέργεια
«Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και, δηλώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία που εμπεριέχονται στο
παρόν αίτημα είναι αληθή και απόλυτα ακριβή.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:


στη περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι άνεργος ή μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο1
χρονικό διάστημα
o

το ήδη εκπονημένο κατά την Ενέργεια Α επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης.

o

η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας βεβαιώνει το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο προτίθεται να
δραστηριοποιηθεί και το ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει όριο του Κανονισμού (ΕΕ)
De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ).

Διευκρινίζεται ότι,


o



στην περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από
έναν (1) εταίρο, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι όσες και οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στο
σχήμα συνεργασίας.

Το δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ωφελούμενου ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος
στα μητρώα ανέργων ή αποδεικτικό για την περίπτωση μερικής απασχόλησης ή αποδεικτικό για την
περίπτωση απασχόλησης για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

στη περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
o

το ήδη εκπονημένο κατά την Ενέργεια Α επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης.

o

η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας βεβαιώνει ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει
το όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ).

Διευκρινίζεται ότι,


o

στην περίπτωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από έναν (1)
εταίρο, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σχήματος
συνεργασίας.

τα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης
επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Διευκρινίζεται ότι,


τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης της επιχείρησης που θα πρέπει να
προσκομισθούν ανά νομική μορφή επιχείρησης είναι:

Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, οι εργαζόμενοι που διανύουν τους πρώτους δώδεκα μήνες εργασίας παρότι έχουν συνάψει
με τους εργοδότες τους συμβάσεις αορίστου χρόνου, τελούν υπό καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας, λόγω της
προβλεπόμενης δυνατότητας των εργοδοτών να καταγγείλουν τις συμβάσεις αυτές χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης και
χωρίς αποζημίωση
1
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Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση
καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.



Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του
καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.



Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις
τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από
την βεβαίωση έναρξης, επανέναρξη της επιχείρησης θα προσκομίζεται η βεβαίωση
διακοπής της προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό
σύστασης, βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το Μητρώου Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, διαβίβαση από τα μέλη της προσωρινώς εγγραφείσας Κοιν.Σεπ
στην κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση ΑΦΜ και κοινοποίηση του ΑΦΜ στο
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την έκδοση οριστικής εγγραφής σε αυτό.



Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται
επιπρόσθετα δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης, αν δεν προκύπτει από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

o

τα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης.

o

τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
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