Προκηρύξεις Προγραμμάτων – Προδημοσιεύσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 06.03.2014
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ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΕΤΕΑΝ
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας
-ΤΕΠΙΧ Δράση
Επιχειρηματική
Επανεκκίνηση»

2

JEREMIE
Ευνοϊκά δάνεια
επιμερισμού ρίσκου για
Νεοϊδρυθείσες Πολύ
Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις με έως και
3 έτη λειτουργίας
Αρμόδιες τράπεζες
ALPHA BANK & ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ 06.03.2014

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
550 εκ. €
Δυτική Μακεδονία
6.970.700 €

120 εκ. €

Υποπρόγραμμα 1:
Ύψος Δανείου από
10.000€-800.000€ /
διάρκεια δανείου 5-12
έτη / περίοδο χάριτος
από 6 μήνες έως 2 έτη
Υποπρόγραμμα 2:
Ύψος Δανείου από
10.000€-300.000€ /
διάρκεια δανείου έως
48 μήνες

-

Τα δάνεια μπορεί να
είναι ύψους έως και
250.000€, με επιτόκιο
που ξεκινάει κάτω
από 3% και περίοδο
αποπληρωμής από 36
έως 72 μήνες,
συμπεριλαμβανομένης
και της περιόδου
χάριτος

-
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Έως εξαντλήσεως
προϋπολογισμού

Από 22/2/2011 έως
εξαντλήσεως
προϋπολογισμού

• Οι πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις.
• Οι επιχειρήσεις που είναι
φορολογικά & ασφαλιστικά
ενήμερες.
• Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει
την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε
προγράμματα που έληξαν ή
βρίσκονται σε ισχύ & δεν
εμφανίζουν ασυνέπεια
(ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο
δάνειο

Νεοϊδρυθείσες Μικρές & πολύ
Μικρές επιχειρήσεις
που απασχολούν μέχρι 50 άτομα
προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
10 εκατ. ευρώ
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Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Για τις επιχειρήσεις:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 111.560.000€
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ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών για την
απασχόληση και
κατάρτιση 10.000
δικαιούχων «επιταγής
επανένταξης στην αγορά
εργασίας»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ 06.03.2014

1. Δράση Απασχόλησης :
Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου (Αττική,
Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία): Ποσό
37.539.600€ και 4.100
θέσεις
2. Δράση Κατάρτισης :
Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου (Αττική,
Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία): Ποσό
7.710.000€

Από 19/11/2011

-

-

Για τους ανέργους:
(Η ημερομηνία λήξης Από το πρόγραμμα μπορούν να
υποβολής αιτήσεων ωφεληθούν όσοι άνεργοι δικαιούνται
ενδιαφέροντος θα την «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Ειδικότερα η «επιταγή
καθοριστεί με
επανένταξης στην αγορά εργασίας»
απόφαση του Διοικητή χορηγείται στον επιδοτούμενο από
του ΟΑΕΔ)
τον ΟΑΕΔ ταυτόχρονα με την εγκριτική
www.oaed.gr
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Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
προβεί, κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής
στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού λόγω καταγγελίας
σύμβασης εργασίας.

απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας
ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή
συνέχιση). Στους ανέργους που ήδη
επιδοτούνται, η «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας» χορηγείται
κατά την πρώτη εμφάνιση τους στο
δίμηνο που ακολουθεί, την
ημερομηνία της Κοινής Υπουργικής
Απόφαση (Κ.Υ.Α.
15323/624/6.09.2010-ΦΕΚ
1398/Β/6.09.2010
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Δράση 1

1

Ενίσχυση του Ανθρώπινου
Δυναμικού των Μικρών &
Μεσαίων Επιχ/σεων σε
θέματα Εξωστρέφειας με
δράσει Συμβουλευτικής –
Mentoring & Κατάρτισης

Συμβουλευτική &
Mentoring σε θέματα
Εξωστρέφειας) 22 ώρες
επιδοτούμενη με €5
(μεικτά) ανά ώρα

3,5 εκ. €

Δράση 2

-

Κατάρτιση για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του Ανθρώπινου Δυναμικού
των ΜΜΕ σε θέματα
Εξωστρέφειας:
40 ώρες επιδοτούμενη με
€5 (μεικτά) ανά ώρα

η
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2 Ευκαιρία –Πρόγραμμα
συμβουλευτικής &
επανακατάρτισης για
απολυμένους / ανέργους

25 εκ €

280 ωρών
επιδοτούμενων με 5€
μικτά ανά ώρα
κατάρτισης

-

Από 1/7/2012

Εργαζόμενοι σε Μικρές & Μεσαίες
Επιχειρήσεις ή
Αυτοαπασχολούμενοι ή
Επιχειρηματίες με στόχο την
Διεθνοποίηση

Απολυμένοι – άνεργοι από
επιχείρηση που ανήκει σε έναν από
τους παρακάτω κλάδους:
Από 15/10/2012 • Λιανικό Εμπόριο
• Εμπορία, Διακίνηση &
Συντήρηση Αυτοκινήτων
• Κατασκευές Δομικών Υλικών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»
E-mail: info@anko-eunet.gr
Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/, http://www.enterprise-hellas.gr
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