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Χρηματοδότηση

Πως μπορώ να χρηματοδοτήσω
την ΚοινωνικήΕπιχείρησή μου;



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Επιχειρηματική Ιδέα



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Επιχειρηματική Ομάδα

(Τουλάχιστον 5 άτομα για
Κοιν.Σ.Επ.)



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Όραμα

Αποστολή

Σκοποί



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Κοινωνικός Αντίκτυπος

IMPACT!



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Έρευνα	Αγοράς



Πριν	τη	χρηματοδότηση

Θέστε	«έξυπνους»	στόχους



Πριν	τη	χρηματοδότηση



Πηγές	Χρηματοδότησης

• Ίδια	Κεφάλαια
• Δανεισμός
• Χρηματοδότηση	από	το	κοινό	(crowdfunding)
• ΕΣΠΑ
• Ταμείο	Κοινωνικής	Οικονομίας	(υπό	συσταση)



Ίδια	Κεφάλαια
• Δέσμευση	στην	
υλοποίηση	της	ιδέας

• Εμπιστοσύνη	στον	
εαυτό	μου	&	στην	
ομάδα

• Καλά	σχεδιασμένο	
οικονομικό	μοντέλο



Μικροχρηματοδότηση

• Η AFI προάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, παρέχοντας
πρόσβαση σε μικροδάνεια μέχρι 10.000 ευρώ σε επίδοξους
επιχειρηματίες που αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση
από άλλες πηγές ανεξαρτήτως της εμπορικής
δραστηριότητας τους, βαθμού καινοτομίας, κατηγορίας
επένδυσης και χρήσης τεχνολογίας.



Μικροχρηματοδότηση

• Παράλληλα το προσωπικό της AFI, σε συνεργασία με το
δίκτυο εθελοντών της, παρέχει δωρεάν επιχειρηματική
υποστήριξη πριν και μετά την παροχή του δανείου
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μικροεπιχειρηματία.

• Ο τραπεζικός συνεργάτης της AFI είναι η Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα (Pancretan CooperativeBank).



Μικροχρηματοδότηση

• Το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού εξαρτάται από το Euribor και
ανέρχεται στο 7.56% (επιτόκιο 13 Νοεμβρίου 2015), η
αποπληρωμή γίνεται έως και 48 μήνες, ενώ η περίοδος
χάριτος μπορεί να φτάσει τους 6 μήνες.

• Λόγω της συνεταιριστικής φύσης της εν λόγω τράπεζας
υπάρχει η υποχρέωση από κάθε δικαιούχο της αγοράς μιας
μετοχής που ανέρχεται στα 46 ευρώ (τιμή της 13 Νοεμβρίου
2015).



Crowdfunding
• Crowdfundingείναι η χρηματοδότησηαπό το πλήθος.

• Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου ή κάποιας
επιχειρηματικής ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν
μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο
οικονομικός στόχος για κάθε έργο. Συνήθως αφορά μικρούς οικονομικούς
στόχους5.000-20.000



Crowdfunding
Τι να προσέξετε
• Να έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό πλάνο
• Να προσφέρετε ένα αξιοπρεπές προϊόν ή υπηρεσία
στο κοινό

• Να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τους όρους χρήσης
μιας υπηρεσίας



Crowdfunding
Κλειδιά Επιτυχίας
• Εκμεταλλευτείτε τα Social Media
• Γυρίστε ένα σύντομο Video
• Επιλέξτε την κατάλληλη πλατφόρμα
• Επικοινωνείτε τακτικάμε τους υποστηρικτές σας



Το ΕΣΠΑ 2014-2020ως
χρηµατοδοτικό εργαλείο
κοινωνικών επιχειρήσεων.

Προγράμματα:
«Ενίσχυση	της	αυτοαπασχόλησηςπτυχιούχων	
τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης» (αναµένεται προκήρυξη στο 
Β’Εξάµηνο 2016)

«Νεοφυής	Επιχειρηματικότητα» (αναµένεται προκήρυξη 
στο Β’Εξάµηνο 2016)

ΕΣΠΑ	2014-2020



Πρόγραμμα
«Ενίσχυση	της	αυτοαπασχόλησης

πτυχιούχων	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης»



Προϋπολογισμός

• Ο προϋπολογισµός της δηµοσίας δαπάνης
ανέρχεται σε 50 εκατ. € και θα κατανεµηθεί σε
δύο (2) κύκλους:

• 1ος κύκλος, Α’ Εξάµηνο 2016: 65% 
=32.500.000€

• 2ος κύκλος Β’ Εξάµηνο του 2016: 
35%=17.500.000 €



Δικαιούχοι
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή µε την 
ειδικότητά τους επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν έχουν 
σχέση µισθωτής εργασίας, ούτε λαµβάνουν σύνταξη γήρατος.

• Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόµενων σχηµάτων/µορφών 
επιχείρησης, µικρών και πολύ µικρών, στις οποίες θα 
συµµετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόµενες 
κατηγορίες δικαιούχων.



Χρηματοδότηση

• Eνισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισµού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό
ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιµης δαπάνης.

• Το ανώτατο ύψος των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η
πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήµα.

• Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο
συµµετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός
προϋπολογισµός δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ
στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων
δικαιούχων έως 50.000€.



Χρηματοδότηση

• Το ποσοστό Δηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται 
στο 100% του προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 

• Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων 
επιχειρηµατικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά 
µέγιστο είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής τους. 



Επιλέξιμες δαπάνες



Επιλέξιμες	νομικές	μορφές

• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατοµική Επιχείρηση καθώς και 
Κοινωνική

• Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή 
Συνεταιρισµό.

• Στα επαγγέλµατα όπου ειδικό νοµικό καθεστώς 
επιτρέπει τη σύσταση νοµικού προσώπου ορισµένης 
µόνο µορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 
4038/2012), ο νοµικός αυτός τύπος αποτελεί

• επιλέξιµη µορφή νοµικού προσώπου για τη Δράση.



Πρόγραμμα
«Νεοφυής	Επιχειρηματικότητα»



Προϋπολογισμός

• Ο προϋπολογισµός της δηµοσίας δαπάνης 
ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεµηθεί σε δύο 
(2) κύκλους:

• 1ος κύκλος, Α’ Εξάµηνο 2016: 60% = 72.000.000

• 2ος κύκλος Β’ Εξάµηνο του 2016: 40% = 48.000.000



Στρατηγικοί	τομείς	προτεραιότητας

• Αγροδιατροφή
• Ενέργεια
• Πολιτιστικές-Δημιουργικές	Βιομηχανίες
• Εφοδιαστική	Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες	Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών	(ΤΠΕ)
• Υγεία-Φάρμακα
• Υλικά-Κατασκευές



Χρηματοδότηση
• Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά 
σχέδια συνολικού προϋπολογισµού ύψους 
επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από 15.000€ έως 
60.000.

• Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται 
στο 100% του προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού 
σχεδίου.

• Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων 
επιχειρηµατικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά 
µέγιστο είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής τους. 



Δικαιούχοι
• Κατηγορία ΔικαιούχωνΑ:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά
την υποβολή της αίτησης

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής
υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν
σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης.



Συνεργασίες

• Επιτρέπονται	οι	συνεργασίες	μεταξύ	των	
δικαιούχων	της	ίδιας	ή	και	διαφορετικών	
κατηγοριών	από	τις	προαναφερόμενες,	με	σκοπό	
την	ίδρυση	νέας	μικρής	ή	πολύ	μικρής	επιχείρησης	
σε	μια	από	τις	ακόλουθες	νομικές	μορφές:

Ε.Π.Ε.,	Ο.Ε.,	Ε.Ε.,	ΙΚΕ,	Κοινωνικές	Επιχειρήσεις	του	Ν.	
4019/2011	και	Συνεταιριστικές	Επιχειρήσεις.



Επιλέξιμες	Δαπάνες



Επιλέξιμες	Δαπάνες


