Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα».
Χρηματοδότηση έως και 55% για ενέργειες Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Εξωτερικό.
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου. Οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 55%, για την ενίσχυση δράσεων που
αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος,
διεθνείς συνεργασίες, κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής
Επικράτειας , λειτουργούν αδιαλείπτως από την 01/01/2012 και έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) δωδεκάμηνη πλήρη διαχειριστική χρήση
και με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου πριν
από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
Επιπλέον, πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΙΚΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ'
κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ
και ΕΓΤΑ.
 Επίσης, δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πριν την καταληκτική
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων
του Προγράμματος,
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός & Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις (έως 50%)
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 30%)
Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας/Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (έως 70%)
Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές – στόχους (έως 60%).
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 30% και έως 40.000 ευρώ)
Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (έως 50%)
Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 20%)
Λοιπές Δαπάνες (λειτουργικές ενέργειες/δαπάνες και είναι μόνο για ΜΜΕ) (έως 10%)
 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, για τις δαπάνες
της κατηγορίας «Λειτουργικές ενέργειες / δαπάνες», ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της, ορίζεται η
ημερομηνία ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€ (για κάποιους Κωδικούς Δραστηριοτήτων) και εώς
200.000€ (για κάποιους άλλους ΚΑΔ), αρκεί να μην υπερβαίνει το 60% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης
κλιμακώνεται από 30% μέχρι 55% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
Μεμονωμένες πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους επιλεγμένους τομείς του εμπορίου: 35%
Μεμονωμένες Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 30%
Β. Συνεργαζόμενες ΜμΕ στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Επιλέξιμων Υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις): 55%
Γ. Συνεργαζόμενες Μμε στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Επιλέξιμων Υπηρεσιών (δύο), με μία ΜμΕ των επιλέξιμων κλάδων
Εμπορίου: 55%
Δ. Συνεργαζόμενες Μμε (δύο) στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Επιλέξιμων Υπηρεσιών: 55%, με μία Επιλέξιμου κλάδου
Μεγάλη Επιχείρηση: 45%
 Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (Ίδια Συμμετοχή) ή/και δάνειο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε
να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ.: 210 6563807, κιν. 6956303115, mail: spyrakou@atlantisresearch.g
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138, κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, τηλ. 2310 53100 εσωτ. 128, κιν. 6944 600830, e-mail: m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr
Δέσποινα Κυροπούλου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 123, e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Δυτικής Ελλάδας:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

