ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων, για την έναρξη/συνέχιση της
εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης, με στόχο την αναβάθμιση της
παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
Όλες οι νέες και οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη
δραστηριοτήτων μέχρι και την 01-08-2012 και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των
κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών σε έναν από τους επιλέξιμους
κλάδους του προγράμματος ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα
κάνοντας έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων πριν την καταληκτική ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.

Να μην είναι προβληματικές και να λειτουργούν νόμιμα

Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)
Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:
Α) Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο
στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση
διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη σελίδα του παρόντος.
Β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του
εμπορίου (με επιλέξιμους κωδικούς), οι οποίες:
ΕΙΤΕ:
Υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας
κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική, με επιλέξιμη δραστηριότητα
ΕΙΤΕ:
Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο
ποσοστό επιχορήγησης
Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών
και επιλεγμένων υπηρεσιών, οι οποίες:
ΕΙΤΕ:
- Υποβάλουν προς αξιολόγηση εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών
ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο (2) μικρομεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις
των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική, με επιλέξιμη δραστηριότητα
ΕΙΤΕ:
- Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο
ποσοστό επιχορήγησης
Δ) Ομάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (τουλάχιστον τριών (3)) επιχειρήσεων της Περίπτωσης (Α) οι οποίες
υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας
κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 5 Αυγούστου 2013 έως 10 Οκτωβρίου 2013
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 15 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την
υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με δυνατότητα 3μηνης παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Προϋπολογισμοί έργων:


Από €20.000,00 έως €200.000,00 για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους
κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91
(ΚΑΔ – NACE 2008).
 Από €20.000,00 έσο €100.000,00 για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς
οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ –
NACE 2008)
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του
Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισμένης
διαχειριστικής χρήσης.
Επιχορήγηση: Ανάλογα με το κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων από 30% έως 55%
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πολύ μικρή, μικρή και μεσαία
(<250 άτομα)

Κλάδοι Μεταποίησης, Υπηρεσιών και
Κατασκευών
45%

Κλάδος Εμπορίου

30%

-

Μεγάλη (≥ 250 άτομα)

35%

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Συνεργασίες
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων των
κλάδων Μεταποίησης,
Κατασκευών,
Υπηρεσιών
(τουλάχιστον τρεις)
Πολύ μικρή, μικρή και μεσαία
(<250 άτομα)
Μεγάλη (≥ 250 άτομα)

55%
-

Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των
κλάδων Εμπορίου ή με Μεγάλες επιχ/σεις
Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων
Μεταποίησης, Κατασκευών, Υπηρεσιών μαζί με:

Είτε μία (1) μικρομεσαία του κλάδου
Εμπορίου

Είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη
Επιχείρηση
55%
45%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις (μέχρι 50% του προϋπολογισμού)

Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (μέχρι 30% του προϋπολογισμού)

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (μέχρι 70% του προϋπολογισμού)

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (μέχρι 60% του προϋπολογισμού)

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (30% και μέχρι του ποσού των 40.000,00€)

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας (μέχρι 50% του προϋπολογισμού)

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις), (μέχρι 20% του προϋπολογισμού)

Λοιπές Ενέργειες μόνο για ΜΜΕ (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις), (μέχρι 10% του
προϋπολογισμού)
Προσοχή: Η κατανομή του προϋπολογισμού της κάθε πρότασης θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση
{(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Υ)
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