ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)»

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής
ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η
08/01/2018. 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. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την
προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
50.000.000 €
ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ
Ταμείο (ΕΚΤ) και το
Ελληνικό Δημόσιο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ (Δ/Δ) €
18.000.000

10.000.000
13.000.000
8.000.000
1.000.000
50.000.000

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:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΥΨΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική
Έκθεση

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

Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική) (%)
σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 19)

Ιδιωτική
Συμμετοχή

Έως 50% με ανώτατο το ποσό
των 10.000 €

Τουλάχιστον
50%
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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%

Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική) (%)
σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 18)

Ιδιωτική
Συμμετοχή

Έως 50% με ανώτατο το
ποσό των 500 €

Τουλάχιστον
50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και
παρακολούθησης υλοποίησης έργου

Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και
παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

(%)

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το
ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική
συμμετοχή.
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. Η μη συμμόρφωση
των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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:

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

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).
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Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
i)

ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί
ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα
δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με
ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.
Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς
μεμονωμένα ή από κοινού οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη
οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή
αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο
πρακτόρευσης κλπ).
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.
Α/Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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 :
o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση

o

Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της
έκθεσης

1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

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.
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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 Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 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.

Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των
συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες
ως διακριτές δαπάνες.

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.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

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. Η μη συμμόρφωση
των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προετοιμάστηκε για το Επιμελητήριο Χανίων από την ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ
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