ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Βασικός στόχος της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς
παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που
διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:






έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας,
διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μεταποίησης οι οποίοι αφορούν σε
προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,
παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα,
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου
εργασιών που προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
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).

2.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων 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
1.Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές
και μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων.
Εκθέσεις στην Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες  Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση.
(εκτός ελληνικής επικράτειας).
 Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης
της έκθεσης.
 Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα.
 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης
αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού.
 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων
(συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).
 Αμοιβές εξειδικευμένων
εξωτερικών
συνεργατών
απαραίτητων για την διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου
(πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ).
 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.

2.Αμοιβή
Έργου

Συμβούλου

Παρακολούθησης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών
παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού έργου.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του συνολικού προυπολογισμού
είναι η ακόλουθη:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ.
Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση
Συμμετοχή με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.

Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση

Συμμετοχή με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση

Αμοιβή Συμβούλου Παρακολούθηση
υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

1.000€

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό επιχορήγησης στο σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μέχρι 100.000€.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ Ημερομηνία
ηλεκτρονικής
υποβολής
στο
ΕΡΓΩΝ
www.ependyseis.gr από 8/1/2018 και μέχρι εξαντλήσεως
του προυπολογισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που σημαίνει ότι όσοι επενδυτικοί
φάκελοι υποβάλλονται θα αξιολογούνται μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού.

Για περισσότερες πληρoφορίες και ερωτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στα
τηλέφωνα της εταιρίας 2510-836435, 2510-232351 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@othoneos.gr.

