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5/08/2013 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»(ΔΠΑΝ ΙΙ), 

ΔΦΔΠΑΔ, ελεκεξψλεη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο φηη ην Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Ανηαγυνιζηικόηηηαρ – Γενική Γπαμμαηεία Βιομησανίαρ 

πξνθήξπμε ην πξφγξακκα  

 
 «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ (ΙΙ)» 

 

Σν Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (ΙΙ)» εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θπξίσο κηθξψλ θαη κεζαίσλ, αιιά θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ζαλ βαζηθή επηινγή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

1. Σο ππόγπαμμα σπημαηοδοηείηαι με ηο ζςνολικό ποζό ηυν 30.000.000,00€ (Γημόζια Γαπάνη). Σν πνζφ απηφ θαηαλέκεηαη ζε  

18.000.000,00 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαζίαο πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, ζε 9.000.000,00€ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαζίαο πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζε. 3.000.000,00€ γηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαζίαο πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

 

2. ηο ππόγπαμμα μποπούν να ςποβάλοςν μια ππόηαζη είηε μεμονυμένα, είηε υρ ζςμμέηοσορ /  εηαίπορ ζε ομαδικό ζσήμα: 

Α) Νέεο θαη Τθηζηάκελεο Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ 

ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κέρξη 

θαη ηελ 01-08-2012. 

Β) Νέεο θαη Τθηζηάκελεο Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ ΚΑΙ  έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κέρξη θαη ηελ 01-08-2012.   

Γ) Νέεο θαη Τθηζηάκελεο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ ζηνπο ηνκείο ηεο  

Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κέρξη θαη ηελ 01-08-

2012, θαζψο θαη :    

Γ) Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) Νέσλ ή/θαη Τθηζηάκελσλ Πνιχ Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο 

ζπλζήθεο επηιεμηκφηεηαο ηεο πεξίπησζεο (Α) αλσηέξσ θαη ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην 

ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο (εάλ νη ελδηαθεξφκελνη επηιέμνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή) ΓΔΝ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 

Κάζε εηαηξία ζπκκεηέρεη κε ην δηαθξηηφ δηθφ ηεο επελδπηηθφ ζρέδην. Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο απνηειεί πιαίζην θνηλψλ ελεξγεηψλ (πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε  δηαθξηηέο αλά εηαηξία δαπάλεο) κε βάζε ηελ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ γηα ηελ π.ρ. κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θηι.. Σν ζχλνιν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζηψλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

. 

3. ηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ ενιζσύονηαι έπγα πποϋπολογιζμού - ύτοςρ επένδςζηρ σο αθνινχζσο:  

  απφ  €20.000,00 έυρ €200.000,00 εςπώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ποσ ΔΕΝ εμπίπηοσν ζηοσς κωδικούς οικονομικής 

δραζηηριόηηηας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).  

  απφ  €20.000,00 έυρ €100.000,00 εςπώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ποσ εμπίπηοσν ζηοσς κωδικούς οικονομικής 

δραζηηριόηηηας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).  
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4. Σο ζςνολικό ποζοζηό Γημόζιαρ Υπημαηοδόηηζηρ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ ζχλαςε ή κε ζπλεξγαζηψλ 

/ ζπλεξγεηψλ θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

5. Ζ διάπκεια ςλοποίηζηρ ηυν εγκεκπιμένυν έπγυν νξίδεηαη αςζηηπά ζε 15 κήλεο απφ ηελ ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ απόθαζηρ 

ένηαξηρ ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα ηξίκελεο (3) παξάηαζεο.   

 

6. Οη πξνηάζεηο ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά απφ ηηο 05-08-2013 μέσπι ηιρ 10-10-2013 ώπα 14:00, δηα κέζνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

www.ependyseis.gr. Οη πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Οη Πξνηάζεηο (Φάκελοι Τποτηθιόηηηαρ) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ηο απγόηεπο ζε 

δέκα (10) ημέπερ (ημεπολογιακέρ) μεηά ηην καηαληκηική ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ηυν πποηάζευν, ζε έλα απφ ηνπο 

Δηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ  αλάινγα κε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα θαη 

Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο. 

Ο θςζικόρ θάκελορ ςποβάλλεηαι ζηο ζημείο ηο οποίο ο επενδςηήρ δηλώνει ζηην ηλεκηπονική ηος ςποβολή.  

 

Σν Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (www.ypoian.gr), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr), ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ 

(www.antagonistikotita.gr), ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr), ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), θαζψο θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Φνξέσλ.  
 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζην ηειέθσλν 210-
6985210. Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο αξκφδηνο εηαίξνο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ (Γηακαιάθε 50 & νθνθιή Βεληδέινπ Σ.Κ. 71202 

Ηξάθιεην), ηει.: 2810 302400, fax: 2810 344107, E-mail : info@ank.gr - Τπεχζπλε πξνγξάκκαηνο Κα Γξππάξε ηει.: 2810 302421, 

fax: 2810 344107, E-mail : gripari@ank.gr 
 

 
Με ηην ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ – Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 

 ({Ε.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Επισειπημαηικόηηηα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ, ΠΕΠ Κπήηηρ και Νήζων Αιγαίος, ΠΕΠ Θεζζαλίαρ- 

Σηεπεάρ Ελλάδαρ-Ηπείπος, ΠΕΠ Αηηικήρ). 
 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΚΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ 

 ΜΔΜΩΝΟΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 

ΜΔΓΔΘΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 

Σσλ θιάδσλ 
Μεηαπνίεζεο, Δπηιέμηκσλ 
Τπεξεζηψλ, Καηαζθεπψλ  

Σσλ επηιεγκέλσλ 
θιάδσλ ηνπ 
Δκπνξίνπ 

πλεξγαζίεο κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ 

Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, 
επηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ 

(ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) 

πλεξγαζίεο κε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηνπ 
Δκπνξίνπ ή κε Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 

Γχν (2) κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ Μεηαπνίεζεο, 
Καηαζθεπψλ, Δπηιέμηκσλ Τπεξεζηψλ καδί κε:  

 Δίηε  κία (1) κηθξνκεζαία επηιέμηκνπ θιάδνπ ηνπ Δκπνξίνπ 

 Δίηε κία (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ Μεγάιε επηρείξεζε   
 

Πνιχ κηθξή, 
κηθξή & κεζαία 
(<250 άηνκα) 

45% 35% 55% 55% 

Μεγάιε (≥250 
άηνκα) 

30% - - 45% 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ypoian.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:info@ank.gr
mailto:gripari@ank.gr

