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Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα
στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων
Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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ΝΕΑ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού - Φιλοθέης ενημερώνει τους ωφελούμενους της Πράξης «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και ΦιλοθέηςΨυχικού», καθώς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του
ΕΣΠΑ.τους.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»
Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος της
δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:
•

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία
προκήρυξης. Η προκήρυξη του Προγράμματος, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και
του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία
Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές,
Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία.
1.

2.

Στο πλαίσιο του προγράμματος
ενισχύονται έργα συνολικού
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
(επιχορηγούμενος π/υ) από
25.000,00€ έως 40.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των
επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε
100% του συνολικού προϋπολογισμού
της επένδυσης.

3.

4.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής
προκαταβολής μέχρι και το 40% της
αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής
επιστολής.
Η χρηματοδότηση γίνεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και από το Ελληνικό Δημόσιο.

5.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με
συνολικό ποσό 50 εκατ. € (Δημόσια
Δαπάνη) και κατανέμεται στις
περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Π/Υ (Δ/Δ) €

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

30.052.529

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

8.921.593

Αττική

7.708.881

Στερεά Ελλάδα

1.946.529

Νότιο Αιγαίο

1.370.468

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»
Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης
και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή
/ Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,
Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Η προκήρυξη του Προγράμματος, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr
•
•

Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις δεκατρείς
Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

30.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

7.000.000

Αττική

9.500.000

Στερεά Ελλάδα

2.000.000

Νότιο Αιγαίο

1.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000

•

•

•

Στο πλαίσιο του προγράμματος
ενισχύονται -σύμφωνα με τον υπ’
αριθμ. ΕΕ 1407/2013 Κανονισμό
(De Minimis)- έργα συνολικού
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
(επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€
έως 300.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης των
επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε
50% του συνολικού προϋπολογισμού
της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής
προκαταβολής μέχρι και το 40% της
αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης

•

•

έναντι ισόποσης εγγυητικής
επιστολής.
Η διάρκεια υλοποίησης των
εγκεκριμένων έργων ορίζεται
σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να
υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός

•

του Τουρισμού).
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που
δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ.
1301/2013) και τον Κανονισμό για
τις Ενισχύσεις Ήσσονος ΣημασίαςDe minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς
επίσης και οι δραστηριότητες οι
σχετικές με την εστίαση, το λιανικό
εμπόριο και τον τουρισμό.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους,
καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

www.topsagfp.gr
Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των
Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης
1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 44, Ιλίσια, ΤΚ 11527 • Τ: 210 7223933, F: 210 7254284 • Πληροφορίες: Ν. Γδοντέλης
Ε: info@advancedconsultants.gr, advcons7@gmail.com,• topsa@advancedconsultants.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση

πραγµαττική
ανάπτυξη

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

