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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

’’ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ’’ 

1. Για πρϊτθ φορά προκθρφςςεται εξειδικευμζνο πρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ εξωςτρζφειασ με διεκνι προςανατολιςμό.  

 

2. Σφγχρονο 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. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ 

ζλαβαν χϊρα ςυναντιςεισ με τουσ επιχειρθματικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ που 

αςχολοφνται με κζματα εξαγωγϊν (ΣΕΒΕ, ΠΣΕ, ΣΕΚ,…). 

 

3. Δίνεται θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ πολλϊν κατθγοριϊν επιχειριςεων τόςο 

από άποψθ μεγζκουσ, όςο και από άποψθ τομζα δραςτθριότθτασ. 

Συγκεκριμζνα ςτο πρόγραμμα μποροφν υπό προχποκζςεισ να ενταχκοφν:  

 Πολφ μικρζσ 

 Μικρζσ 

 Μεςαίεσ και 

 Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

κακϊσ και επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ: 

 Μεταποίθςθσ, 

 Εμπορίου, 

 Υπθρεςιϊν και  



 

 Καταςκευϊν 

 

4. Παρζχεται κίνθτρο για τθν ςφναψθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων 

ανεξαρτιτου μεγζκουσ, αφοφ υπάρχει επιπλζον ποςοςτό επιδότθςθσ 5% 

ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ. 

 

5. Υπάρχει μεγάλθ και ελκυςτικι «γκάμα» επιλζξιμων δαπανϊν (π.χ. 

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). 

 

6. Επιδοτοφνται δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για απαςχόλθςθ 12 μθνϊν από τθν 

θμερομθνία πρόςλθψθσ ςτελεχϊν marketing. 

 

7. 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). 

 

8. Δεν απαιτείται απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ. Η ίδια ςυμμετοχι 

αποδεικνφεται από τθν εξόφλθςθ των παραςτατικϊν δαπανϊν. 

 

9. Υπάρχει ζνα αξιοκρατικό και ορκολογικό ςφςτθμα βακμολόγθςθσ  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. Ταυτόχρονα θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ με τθ χριςθ κατάλλθλων 



 

για το ςκοπό θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ενιςχφει τθ διαφάνεια και τθν 

αντικειμενικότθτα των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. 

 

10.  Όταν το χρθματοδοτικό ςχιμα του προτεινόμενου επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου προβλζπει τραπεηικό δανειςμό, δεν απαιτείται προζγκριςθ ι 

ςχετικι επιςτολι από τράπεηα κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ  

 

11.  Δίνεται θ δυνατότθτα λιψθσ προκαταβολισ ίςθ με το 50% τθσ δθμόςιασ 

επιχοριγθςθσ με τθν προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

 


