
∆είτε εάν το πρόγραµµα σας αφορά. 
Μάθετε τους όρους και τις προϋποθέσεις,
στα τηλέφωνα και στους διαδικτυακούς τόπους
των φορέων υλοποίησης.
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Τι επιχορηγείται
1. Μηχανολογικός & Eργαστηριακός εξοπλισµός  2. Ειδικές Eγκαταστάσεις
3. Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 4. Ενέργειες σχεδιασµού και 
πιστοποίησης  προϊόντων/υπηρεσιών, συσκευασίας /ετικέτας 5. Ενέργειες 
ποιότητας πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων 6. Ενέργειες προβολής 
& επικοινωνίας σε αγορές – στόχους 7. Ενέργειες Τεχνικής και 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης 8. Προστασία ή απόκτηση και χρήση 
πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας 
9. Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων  (µόνο για 
νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις) 10. Λοιπές Ενέργειες / ∆απάνες 
(µόνο για νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις).

∆υνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων ανεξαρτήτου µεγέθους.

Ενισχύεται σηµαντικός αριθµός κλάδων στους τοµείς µεταποίησης, 
κατασκευών, επιλεγµένων υπηρεσιών και χονδρικού εµπορίου.

Ευρύτατη και Ελκυστική «γκάµα» επιλέξιµων δαπανών.

Επιχορήγηση µισθοδοσίας εξειδικευµένου προσωπικού για τις 
νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις. 

∆υνατότητα καταβολής προκαταβολής µέχρι και το 100% 
της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

∆υνατότητα σύναψης συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων 
που αυξάνει το ποσοστό επιχορήγησης (µέχρι 55%).

∆ιαφανές, αξιοκρατικό και αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης,  
µε τη χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος.

Σηµαντικές διευκολύνσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας και 
την επιτυχή ολοκλήρωση της επένδυσης.

∆εν υπάρχει δέσµευση για την απόδειξη ίδιας συµµετοχής. 
Η ίδια συµµετοχή αποδεικνύεται από την εξόφληση των 
παραστατικών των δαπανών.

Σκοπός - στόχος

Το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρόγραµµα έχει στόχο τη δηµιουργία των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για:
 την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας 
 των επιχειρήσεων.
 την προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και 
 των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. 
 την ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών και δεσµών 
 συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, 
 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας 

Aποδέκτες του προγράµµατος

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν µια πρόταση 
είτε µεµονωµένα, είτε ως συµµέτοχοι / εταίροι σε οµαδικό 
σχήµα νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη  
δραστηριοτήτων µέχρι και την 01-08-2012 σε συγκεκριµένους 
επιλέξιµους κλάδους (ΚΑ∆) Μεταποίησης, Χονδρικού Εµπορίου, 
Κατασκευών και Επιλεγµένων Υπηρεσιών.

Επίσης, στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν 
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις Νέες και Υφιστάµενες 
Μεγάλες επιχειρήσεις στους τοµείς της Μεταποίησης, 
των Κατασκευών και Επιλεγµένων Υπηρεσιών.

Προϋπολογισµός - Ποσοστό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος (∆ηµόσια 
∆απάνη) ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000 ευρώ µε 
περιφερειακή κατανοµή. 

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000,00 ευρώ έως 
200.000,00 ευρώ, ανάλογα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 30% έως και 
55%, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την 
ύπαρξη/επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων

Πλεονεκτήµατα του προγράµµατος
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