ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των 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:


Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς
και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον
δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.



Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις
δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας

επιλέξιμες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι
δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες
(υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Aνακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για την πρόθεση άμεσης δημοσίευσης Πρόσκλησης
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 21 μήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύμβασης χρηματοδότησης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ




Ίδια συμμετοχή: ≥ 25%
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση): 15% – 55% (ΓΑΚ) και 30% έως 55% (De Minimis)
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική): Το υπόλοιπο ποσοστό

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
A) Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των
επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών
Προϋπολογισμός έργων:35.000 – 100.000,00€
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% για ολόκληρη την Επικράτεια
H΄
B) Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας
της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
 Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
 Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην
παραγωγική διαδικασία
Προϋπολογισμός έργων: 50.000 – 650.000,00€
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis και ανάλογα με τον Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει μετά την υποβολή της αίτησης:
 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και
μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
 Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
 Λειτουργικές Ενέργειες
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