ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

50.000.000 € (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 08/01/2018 και οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

σειρά προτεραιότητας.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο
μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη
εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.
Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και
για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας είναι:
Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση
Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο μέχρι 20 τ.μ.
Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.
Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο άνω των 50 τ.μ.
Προϋπολογισμός Διαχείρισης και παρακολούθησης
υλοποίησης έργου
Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και παρακολούθηση
υλοποίησης του έργου

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 €

Τουλάχιστον 50%

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 €

Τουλάχιστον 50%

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 €

Τουλάχιστον 50%

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500 €

Τουλάχιστον 50%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης.
Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η
συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος
επαλήθευσης.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν
μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που
παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Διευκρινίζεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για
την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
✓ να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
✓ να πληρούν τις απαιτήσεις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) όπως ορίζονται ανωτέρω.
✓ να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η
Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένη η μονάδα/τόπος παραγωγής του προϊόντος/ων που
θα προβληθεί/ουν στην έκθεση.
✓ να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας Πρόσκλησης), λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
✓ να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει
εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
✓ να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016
ως ισχύει , Συνεταιρισμός], και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
✓ να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01) (Παράρτημα ΙV ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της
παρούσας Πρόσκλησης) και στο άρθρο 2(18) του Καν. ΕΕ 651/2014.
✓ να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
✓ να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
✓ να δεσμευτούν ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν
θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
✓ να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη
διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος
και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
✓ να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της
αίτησης χρηματοδότησής τους και συνεπώς λόγο απόρριψης.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) Μεταποίησης οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη παρούσα Δράση
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
•

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

•

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

•

Υλικά / Κατασκευές

•

Ενέργεια

•

Περιβάλλον

•

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

•

Υγεία-Φάρμακα.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
•

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

•

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη
μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :
➢ Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
➢ Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
➢ Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

1

•

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις
ανάγκες προβολής

•

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)

•

Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας
περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη
συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

•

Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον
δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού
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Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

•

δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ.
τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης
και της υποβολής από πλευράς δικαιούχων των δικαιολογητικών καταβολής επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται επί του
πραγματοποιθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, πάντοτε τηρουμένων των ελάχιστων ορίων κάθε κατηγορίας δαπανών. Ο χρόνος καταβολής της
δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας
στον φορέα/δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
DEFINE SOLUTIONS LTD
ΔΡΟΣΙΝΗ 10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
www.define.gr
ΤΗΛ.:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 211 010 4013
EMAIL ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ: info@define.gr
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
info@ defi ne.gr
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