Θάνος Μωραΐτης: «Για πρώτη φορά, Ειδικό Καθεστώς για την νεανική επιχειρηματικότητα»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Ξεκίνησε, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς
«Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου.
«Υλοποιούμε την δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
για ουσιαστική προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων.

Είναι η πρώτη φορά που στο πλαίσιο επενδυτικού νόμου, υπάρχει ειδικό καθεστώς για την
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Αυτό αποδεικνύει την απόφασή μας, να
στηρίξουμε τους νέους στα πρώτα τους βήματα, με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κινήτρων»,
δήλωσε σχετικά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Ναυτιλίας, Θάνος
Μωραΐτης.
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Η «Επιχειρηματικότητα των νέων», σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», δημιουργεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλέγμα
χρηματοδοτικών κινήτρων, για τους νέους που επιθυμούν να επιχειρήσουν.

Στο πρόγραμμα για την "Επιχειρηματικότητα των Νέων" του υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ενταχθούν νέοι επιχειρηματίες, ηλικίας 18
έως 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από
1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το
χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.
Το ηλικιακό κριτήριο (κάτω των 40 ετών) ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις
υπόλοιπες εταιρικές μορφές πρέπει να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών, με πάνω
από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.
Εφέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, θα διατεθούν από τον αναπτυξιακό
νόμο ενισχύσεις ύψους 150 εκατ. Ευρώ.
Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους τα βασικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος, τα οποία έχουν ως εξής:
-Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται για τις μικρές επιχειρήσεις είναι τα 150.000
ευρώ, ενώ για τις πολύ μικρές είναι τα 100.000 ευρώ.
-Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).
-Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της
επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής
υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της
επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια,
ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η
ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.
Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού παραγωγής.
-Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φθάσει μέχρι 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση
χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ αν δεν γίνεται αξιοποίηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης το όριο είναι 500.000 ευρώ.
-Υπάρχει δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού,
εφόσον πληροί τους όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με
την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.
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Για παράδειγμα, ένας νέος υποψήφιος επενδυτής μπορεί να ενταχθεί και στο ειδικό
Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων και στο πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα" του ΕΣΠΑ, εφόσον δεν ενισχύονται οι ίδιες δαπάνες.
-Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Γραφεία
Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
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