ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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:
A. Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των
Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2010.
B. Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2010,
και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό
επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του
προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης
(Α).
C. Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της
Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη
δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2008, και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς
αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών
ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο(2) πολύ µικρές,
µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α)
D. Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων
επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και
υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (D) το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού
Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όµως συνδέεται άµεσα
µε τους στόχους και το περιεχόµενο της συνεργασίας και περιλαµβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά
επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύµφωνο συνεργασίας.
Οι υπαγόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
•
Να δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο
•
Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία
ή Ετερόρρυθµη Εταιρία), ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν
βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
•
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση
•
Να µην είναι προβληµατικές.
•
Να λειτουργούν νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή
οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία τους
•
Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκατ. Ευρώ
•
Να µην εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας)
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 10 Μαρτίου 2011 – 24 Μαίου 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 18 µήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύµβασης χρηµατοδότησης µε δυνατότητα 6µηνης παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
•
•

•
•

Προϋπολογισµοί έργων: Από 30.000€ µέχρι 250.000€
Ποσοστό επιχορήγησης:
− Ανεξαρτήτως µεγέθους της (µικροµεσαίας) επιχείρησης, και για µεµονωµένα επιχειρηµατικά σχέδια
της περίπτωσης (Α) ανωτέρω:45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την επικράτεια.
− Για την περίπτωση των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (C)
ανωτέρω: 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την επικράτεια για τις µεγάλες επιχειρήσεις
και, 50% του προϋπολογισµού για όλη την επικράτεια για τις ΜΜΕ.
− Για επιχειρηµατικά σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (D) ανωτέρω: 50% του επιλέξιµου
προϋπολογισµού για όλη την επικράτεια.
Ελάχιστη ίδια συµµετοχή: 25%
Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και υφιστάµενες
επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης
της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010).

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει µετά την υποβολή της αίτησης:
•
Μηχανολογικός Εξοπλισµός (µέχρι 50% του προϋπολογισµού)
•
∆απάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (µέχρι 40% του προϋπολογισµού)
•
Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (µέχρι 80% του
προϋπολογισµού)
•
Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (µέχρι 50% του
προϋπολογισµού)
•
Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (40% και µέχρι του ποσού των 50.000,00€)
•
Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και
µεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (µέχρι 50% του προϋπολογισµού)
•
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων για την ενίσχυση της προβολής
και προώθησης και του εξωστρεφούς προσανατολισµού των επιχειρήσεων (µέχρι 10% του
προϋπολογισµού)
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