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«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Προϋπολογισµός: 50.000.000 €
Ποσοστό Επιδότησης: Έως 50 %
Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: έως 100.000 €
Ηµεροµηνία Υποβολής: από 8/01/2018 έως την εξάντληση του προϋπολογισµού
Διάρκεια Υλοποίησης: 30 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης
Υποχρεωτικά Κριτήρια:
1. Στους πρώτους 18 µήνες να έχει ήδη πραγµατοποιηθεί συµµετοχή σε µια τουλάχιστον έκθεση
Πλεονεκτήµατα:
1.
2.
3.
4.

Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συµµετοχής
Άµεση αξιολόγηση
Διοικητική επαλήθευση των δαπανών
Δεν υφίστανται µακροχρόνιες δεσµεύσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

18.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

10.000.000

Αττική

13.000.000

Στερεά Ελλάδα

8.000.000

Νότιο Αιγαίο

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000
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Ποιούς Αφορά
Mεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής /
µεταποίησης προϊόντων.
Οι παραπάνω εταιρίες πρέπει:
1. Να έχουν κλείσει ήδη µία χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας.
2. Να διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος να αφορά σε προϊόντα που επιθυµούν να
προωθήσουν στο εξωτερικό µέσω της συµµετοχή τους σε εµπορικές εκθέσεις
3. Να παράγουν ή να µεταποιούν τα παραπάνω προϊόντα
4. Να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα
5. Οι εξαγωγές της τελευταίας κλεισµένης χρήσης να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 2% του τζίρου
τους
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές: Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση, Συνεταιρισµοί που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.
Επιλέξιµοι Τοµείς δραστηριότητας:
•
•
•
•
•
•
•

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΥΛΙΚΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΠΕ
ΥΓΕΙΑ / ΦΑΡΜΑΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Δηµόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική
Συµµετοχή (%)

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τµ.

Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 10.000 €

Τουλάχιστον
50%

Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τµ.

Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 17.500 €

Τουλάχιστον
50%

Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τµ.

Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 25.000 €

Τουλάχιστον
50%

Προϋπολογισµός ανά Εµπορική Έκθεση

Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και
παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 500 €

Τουλάχιστον
50%
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Πίνακας Επιλέξιµων Δαπανών
Α/Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
•
•

1.
•
•
•

•

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:
o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονοµική Θέση
o Επιµέρους µετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
o Διαµονή µέχρι του ποσού των 300€ ανά άτοµο ανά ηµέρα.
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.

Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της
υλοποίησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
2.

•

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.

Ηµεροµηνίες Επιλεξιµότητας Δαπανών
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας
υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

δαπανών

ορίζεται

η

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής

