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Υποστήριξη Διεθνούς
Προβολής ΜΜΕ µε
Εξωστρεφή Προσανατολισµό

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Στόχος

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
ελληνικών µεταποιητικών
επιχειρήσεων για τη συµµετοχή
τους σε διεθνείς εµπορικές
εκθέσεις

Προϋπολογισµός Δράσης

50 εκατ. €

RT
EXPO P

Δικαιούχοι
Πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες ελληνικές
µεταποιητικές
επιχειρήσεις που
αναπτύσσουν ήδη
εξαγωγική δραστηριότητα

Χρηµατοδότηση πλάνου
συµµετοχής σε εκθέσεις Π/Υ έως

100.000 €

Δαπάνες
συµµετοχής σε εµπορικές
εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ
και σε τρίτες χώρες
συµµετοχή και εγγραφή στον κατάλογο
της έκθεσης
κατασκευή/διαµόρφωση περιπτέρου,
ενοικίαση χώρου και εξοπλισµού
υπηρεσίες φύλαξης, διερµηνείας κ.ά.
αποστολή, επιστροφή και ασφάλιση των
εκθεµάτων
µετακίνηση και διαµονή εκπροσώπων της
επιχείρησης
σχεδιασµός και µετάφραση φυλλαδίων

i

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πµ - 5.00 µµ

Ποσοστό
ενίσχυσης:

Έναρξη Υποβολών 08.01.18
Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού και το
αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση 18 µηνών
από την αρχική δηµοσίευσή της.

50%

ependyseis.gr
ΕΙΣΟΔΟΣ

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν
µε σειρά προτεραιότητας.

email: infoepan@mou.gr

801
11 36 300
από σταθερό µε αστική χρέωση
από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ

WWW antagonistikotita.gr
espa.gr
espaepanek

ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ (group)

espaepanek

ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ

Σηµεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Εταίρων: www.efepae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΙΔΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ EΤΠΑ & ΤΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η Δράση στοχεύει στην 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.
Προϋπολογισµός της Δράσης
50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης:
 έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση
δωδεκάµηνης διάρκειας
 διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να
προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές
εκθέσεις
 παράγουν/µεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό
τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από
εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν.
Χρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός Πλάνων Συµµετοχής
σε Εκθέσεις
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης
προϋπολογισµού έως 100.000 €.
Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Ο Προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται στα
παρακάτω ποσά:
 Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο µέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας
επιχορήγησης 10.000 €
 Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο µέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας
επιχορήγησης 17.500 €
 Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας
επιχορήγησης 25.000 €
Επιλέξιµοι Τοµείς Δραστηριότητας
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν
στους ακόλουθους στρατηγικούς τοµείς:
 Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων
 Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (ΠΔΒ)
 Υλικά / Κατασκευές
 Ενέργεια
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία / Φάρµακα.

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ
µε Εξωστρεφή Προσανατολισµό

Επιδοτούµενες Δαπάνες
Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής
Επικράτειας, µε επιλέξιµες τις παρακάτω δαπάνες:
 Κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον
κατάλογο της Έκθεσης
 Έξοδα µετακίνησης και διαµονής έως τεσσάρων (4)
εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετάσχουν σε κάθε
εµπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και
επιµέρους µετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 Διαµονή στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η έκθεση
 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης και
ενοικίαση εξοπλισµού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισµός)
 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών
απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ.
διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 Κόστος σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης έως και 30 µήνες από
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η
08.01.18.
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. Καθόλη την προαναφερόµενη περίοδο
- και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιµου
προϋπολογισµού - οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης.
Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους
δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν µε σειρά
προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλουν
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο
Υποψηφιότητας.
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