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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων ΙΙ» 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 φγχρονο και επίκαιρο πρόγραμμα που ενιςχφει τον εξωςτρεφι 
προςανατολιςμό των επιχειριςεων, τθν παρουςία ελλθνικϊν 
επιχειριςεων ςε διεκνείσ αγορζσ και τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν 
βιομθχανίασ-εμπορίου και υπθρεςιϊν, ςυνεχίηοντασ τθν ιδθ επιτυχι 
υλοποίθςθ του Α’ κφκλου του προγράμματοσ. 
 

 Τψθλόσ προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ φψουσ 30 εκ. ευρϊ. 
 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ των κεματικϊν τομζων μεταποίθςθσ, 
εμπορίου(οριςμζνοι κλάδοι) ,υπθρεςιϊν (οριςμζνοι κλάδοι) και 
καταςκευϊν.  

 

 Δυνατότθτα ενίςχυςθσ πολλϊν κατθγοριϊν επιχειριςεων τόςο από 
άποψθ μεγζκουσ, όςο και από άποψθ τομζα δραςτθριότθτασ. 
Συγκεκριμζνα ςτο πρόγραμμα μποροφν υπό προχποκζςεισ να 
ενταχκοφν είτε μόνεσ είτε ςε ςχιμα ςυνεργαςίασ, επιχειριςεισ 
οποιουδιποτε μεγζκουσ (πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ), 
κακϊσ και επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ:  

 Μεταποίθςθσ, 
 Εμπορίου, 
 Υπθρεςιϊν και  
 Καταςκευϊν 

Σζλοσ δίνεται θ δυνατότθτα επιδότθςθσ ςε νεοςφςτατεσ 
επιχειριςεισ που ζχουν ιδρυκεί μζχρι τθν 01/08/2012. 

 
 Κατθγοριοποίθςθ διακζςιμου προχπολογιςμοφ Δθμόςιασ Δαπάνθσ 

ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, με ζμφαςθ ςτισ πολφ μικρζσ 
και μικρζσ επιχειριςεισ. 
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 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε 
μθ επιλζξιμθ δραςτθριότθτα, εφόςον λάβουν επιλζξιμο ΚΑΔ και 
επενδφςουν ςϋ αυτόν πριν τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

 

 Παρζχεται ιςχυρό κίνθτρο για τθν ςφναψθ ςυνεργαςιϊν και 
ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, με αφξθςθ του ποςοςτοφ 
ενίςχυςθσ ςτισ ανάλογεσ περιπτϊςεισ το οποίο κυμαίνεται από 45% 
ζωσ 55% ανάλογα με το επίπεδο ςυνεργαςίασ. 

 

 Τψθλά ποςοςτά επιχοριγθςθσ από 30% ζωσ και 55%, ανάλογα με το 
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και τθν φπαρξθ/επίπεδο ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των επιχειριςεων. 
 

  Ευρφτατθ και Ελκυςτικι «γκάμα» επιλζξιμων δαπανϊν (π.χ. 
παραγωγικόσ εξοπλιςμόσ, εξοπλιςμόσ ποιοτικοφ ελζγχου, ςυςτιματα 
τθλεδιάςκεψθσ, προγράμματα λογιςμικοφ, ςυμμετοχι ςε διεκνείσ 
εκκζςεισ, οργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςχεδιαςμόσ και παραγωγι 
πλθροφοριακοφ υλικοφ, δαπάνεσ προβολισ και διαφιμιςθσ, 
ςχεδιαςμόσ προϊόντων και ςυςκευαςίασ, πιςτοποίθςθ προϊόντων, 
πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων, εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν, 
απόκτθςθ πατεντϊν, κλπ). 
 

 Ενιςχφονται ζωσ και 20% επί του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ 
δαπάνεσ μιςκοδοςίασ εξειδικευμζνων ςτελεχϊν ςε εξαγωγζσ κακϊσ 
και εξειδικευμζνου τεχνικοφ, διοικθτικοφ ι/και εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ για διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν θμζρα τθσ πρόςλθψθσ 
αποκλειςτικά για τισ νζεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ. 

 

 Χρθματοδότθςθ υποςτθρικτικϊν δαπανϊν (π.χ. ανανζωςθ/ 
αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ, πιςτοποιθτικϊν διαχειριςτικϊν 
ςυςτθμάτων, ςφνδεςθ ςε υπάρχοντα/ νζα δίκτυα, κ.λ.π.)  
αποκλειςτικά για τισ νζεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςε 
ποςοςτό 10% επί του προχπολογιςμοφ. 

 

 Δεν υπάρχουν ςτόχοι αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, οφτε απαίτθςθ 
διατιρθςθσ υφιςτάμενου προςωπικοφ (εκτόσ βζβαια από τθν 
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κα επιδοτθκεί για μιςκοδοςία 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ). 
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 Μθ υποχρζωςθ τεκμθρίωςθσ με αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ 
δυνατότθτασ κάλυψθσ τθσ Ιδιωτικισ Συμμετοχισ (Δάνειο ι/και Ιδία 
Συμμετοχι). Η ίδια ςυμμετοχι αποδεικνφεται από τθν εξόφλθςθ των 
παραςτατικϊν δαπανϊν. 

 

 Δυνατότθτα Καταβολισ προκαταβολισ μζχρι και το 100% τθσ 
εγκεκριμζνθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ (επιχοριγθςθσ) ζναντι ιςόποςθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ. 

 
 Δυνατότθτα καταβολισ δθμόςιασ δαπάνθσ με υλοποίθςθ του 30% 

του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου.  
 
 Επιλεξιμότθτα προκαταβολϊν ςε προμθκευτζσ ςε ποςοςτό ζωσ και 

30% του ςυνολικοφ κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ωσ δαπάνεσ 
προσ πιςτοποίθςθ και χρθματοδότθςθ. 

 
 Δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ εξϋ ολοκλιρου με 

δανειςμό. 
 

 Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ κετικοφ ενδιαφζροντοσ ςτισ 
περιπτϊςεισ πρόκεςθσ κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ με δανειςμό. 
 

 Μθ εμπλοκι του Τειρεςία ςτισ Διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. 
 

 Φιλικόσ Οδθγόσ, πλιρθσ, με κάκε πλθροφορία χριςιμθ για τθν 
ενθμζρωςθ-κινθτοποίθςθ  των ενδιαφερομζνων. 

 
 Διαφανζσ, αξιοκρατικό και αντικειμενικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ-

επιλογισ υποψθφίων  με τθ χριςθ κατάλλθλου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ. που δεν λαμβάνει υπόψθ αποκλειςτικά  οικονομικζσ  
επιδόςεισ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία  τριετία, αλλά 
επιβραβεφει τόςο τθν υφιςτάμενθ δομι και οργάνωςθ τθσ 
επιχείρθςθσ, όςο και  εξωςτρεφι προςανατολιςμό του ςχεδίου. 
 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, 
ΤΕΠΙΧ, κλπ) για τθν διευκόλυνςθ τθσ ρευςτότθτασ των επιχειριςεων. 
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 Μείωςθ του χρόνου ελζγχου τθσ επζνδυςθσ μζςω τθσ δυνατότθτασ 
Διενζργειασ διοικθτικϊν αντί επιτόπιων ελζγχων για Ενδιάμεςεσ 
Εκκζςεισ Προόδου ζωσ και 60% του επιχορθγοφμενου 
προχπολογιςμοφ. 

 
 Μεγάλοσ αρικμόσ ςθμείων υποβολισ του φακζλου τθσ πρόταςθσ. 
 
 
 
 Τποβολι Προτάςεων 
 

Οι προτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τισ 5/8/2013 και μζχρι τισ 

10/10/2013 ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

(www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).  

Μετά το πζρασ τθσ θμερομθνίασ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των 

προτάςεων δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι νζασ πρόταςθσ. Οι 

Προτάςεισ (Φάκελοι Υποψθφιότθτασ) πρζπει υποχρεωτικά να 

υποβλθκοφν και ςε ζντυπθ μορφι (ζνα αντίγραφο), το αργότερο ςε 10 

(δζκα) θμερολογιακζσ θμζρεσ, μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων ςε ζνα από τα ςθμεία 

υποβολισ, των Περιφερειϊν τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ, 

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο παράρτθμα XII του Οδθγοφ του 

προγράμματοσ.  

 Πλθροφορίεσ  
 

Το ζντυπο υποβολισ, τα ζντυπα τθσ πρόςκλθςθσ, κακϊσ και για 

οποιαδιποτε πλθροφορία οι υποψιφιοι επενδυτζσ για τισ Περιφζρειεσ 

τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ μποροφν να τισ αποκτιςουν από: 

 τουσ  διαδικτυακοφσ τόπουσ: 
 

 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, (www.ypoian.gr) 

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), 

 τθσ ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 

 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (www.ggb.gr), 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.espa.gr
../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.antagonistikotita.gr
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 του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr), 

 τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr), 

 τθσ ΑΝΚΟ (www.anko.gr),  κακϊσ και  των διαδικτυακϊν τόπων των 
ςυνεργαηόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν, 
Επιμελθτθρίων και Αναπτυξιακϊν Φορζων τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ 
Μακεδονίασ τα ςτοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά ςτον 
Οδθγό του Προγράμματοσ. 
 

 Το Γραφείο Πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΤΔ-ΕΠΑΕ ςτο τθλ.8011136300. 
 

 Τθν ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικιςμόσ Λιδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θζρμθσ, 
57001 Θεςςαλονίκθ, τθλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, 
www.e-kepa.gr ). 

 
 Τθν Αναπτυξιακι Δυτικισ Μακεδονίασ Α.Ε.-ΑΝΚΟ (Φον Καραγιάννθ 

1-3, ΤΚ 50100, Κοηάνθ τθλ. 24610-24022). 
 
 Τα κατά τόπουσ Επιμελθτιρια των Περιφερειϊν τθσ Κεντρικισ και 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 
 

 Τισ κατά τόπουσ υνεταιριςτικζσ Σράπεηεσ και τθν Πανελλινια 
Σράπεηα ςτισ Περιφζρειεσ τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ τα 
ςτοιχεία των οποίων αναφζρονται ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ 
(Παράρτθμα XII). 
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