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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ Επιχειρήσεων», η οποία
αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο
(εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους
εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της
εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη) και θα
διατεθεί σε δύο κύκλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων
εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000 €.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών
άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της
συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει
ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί,
συνεργατικά σχήματα.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
(επιχορηγούμενος π/υ) από 30.000€ έως 250.000 €. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται
από το μέγεθος της επιχείρησης
Το ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•

Κτιριακά

•

Μηχανήματα και εξοπλισμός

•

Συστήματα ποιότητας
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•

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η/Υ και λοιπά περιφερειακά

•

Λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα

•

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

•

Δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ – ΕΝΤΑΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ Επιχειρήσεων» αναμένεται
να εκδοθεί το α’ τρίμηνο του 2018.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που
ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα
τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για
χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης
και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του
Προγράμματος .
H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του
στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με
τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά
συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
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