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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 
 

ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

 
 Πνηνπο αθνξά ην πξφγξακκα 

 
Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο δξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ) ζηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπψλ, έρνπλ μεθηλήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο πξηλ ηελ 01/01/2010 (01/01/2008 γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο)  κε κία ηνπιάρηζηνλ θιεηζκέλε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, νη νπνίεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο : 

 εληζρχνπλ ηνλ ήδε πθηζηάκελν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο κε δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα 

πξψηε θνξά θαη αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / ππεξεζίεο ζε λέεο 

αγνξέο,  

ή 

 επηρεηξνχλ γηα πξψηε θνξά ζρέδην εμσζηξεθνχο δξαζηεξηνπνίεζεο.      

 
 θνπφο-ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
 
Τν Πξφγξακκα έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο. 

 

 Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

 Σηήξημε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο  & 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο,  κέζσ αλάπηπμεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ .  

 Αλάπηπμε ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο – εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο 

ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

 Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε 

πξντφληα/ ππεξεζίεο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ηελ 

ηππνπνίεζε  θαη ηελ πηζηνπνίεζε.   

 

 Καλνληζηηθφ Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 
 

Τν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ De Minimis (αξηζ.1998/2006). Σχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ απηφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ, ζε πεξίνδν 3 εηψλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο. 

. 
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 Φνξείο Γηαρείξηζεο – Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο 
 
Τν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο – Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη 

Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΓΜΜΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ). Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΣΠΑ. Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ επζχλε δηαρείξηζε εθ 

κέξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, έρεη ν εηαίξνο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 

 
 Σππηθέο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 
 
Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ:  
 
 
Α) Μεκνλσκέλεο Τθηζηάκελεο θαη Νέεο* Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ 

Τπεξεζηψλ ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2010. 

Ωο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη επίζεο νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιισλ ηνκέσλ (πιελ κεηαπνίεζεο, 

θαηαζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ) ή πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κε επηιέμηκν ΚΑΓ, νη νπνίεο απέθηεζαλ 

επηιέμηκν ΚΑΓ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ απφ ηελ 1/1/2010 θαη 

πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (04-02-2011).  

Τέινο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε επηιέμηκν ΚΑΓ, ν νπνίνο φκσο 

ήηαλ αλελεξγφο θαη ελεξγνπνηήζεθε απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (04-02-2011). 

 

Β) Τθηζηάκελεο θαη Νέεο* Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2010, ΚΑΙ ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ 

πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) 

πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηιέμηκε επηρείξεζε ηεο πεξίπησζεο (Α).   

 

Γ) Τθηζηάκελεο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο  

Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2008, ΚΑΙ ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ 

πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

πνιχ κηθξέο, κηθξέο ή κεζαίεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο (Α).   
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Γ) Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) Τθηζηάκελσλ ή/θαη Νέσλ (Για ηις ανάγκες ηοσ Προγράμμαηος ως 

Νέες Επιτειρήζεις ορίζονηαι εκείνες ποσ έτοσν κλείζει 1 ή 2 πλήρεις διατειριζηικές τρήζεις), 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.  

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (Β), (Γ) θαη (Γ) αλσηέξσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 To ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ. Κάζε εηαηξία 

ζπκκεηέρεη κε ην δηαθξηηφ δηθφ ηεο επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν φκσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο ελέξγεηεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο. 

 Τν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο απνηειεί πιαίζην θνηλψλ ελεξγεηψλ κε βάζε ηελ πξνγξακκαηηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ. 

 Με ηελ επίζεκε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα κέξε θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζχκθσλνπ ζπλεξγαζίαο.  

 
 
 
 Δπηπιένλ Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 
 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ πέξα ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Η επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξ. 2 

ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02. 

 Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηηο λέεο θαη 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 

(2008, 2009 θαη 2010). 

 Οη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα έρνληαο ζηελ επσλπκία ηνπο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο (π.ρ. βεβαίσζε 

ησλ αξκνδίσλ γηα απαιιαγή ή φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζε ή ηελ 

έθδνζε λέαο αδείαο).   

  Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηθξν – κεζαίεο επηρεηξήζεηο, επηιέμηκεο 

ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ νξηζκνχ ΜΜΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 πνπ απαζρνινχλ 

απφ 0 έσο 250 άηνκα (εθθξαδφκελα ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ)) θαη ην φξην ηνπ 
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θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 

 
 
 Πξνυπνινγηζκφο πξνγξάκκαηνο θαη έξγσλ - Γηάξθεηα πινπνίεζεο έξγσλ 
 
Τν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη  κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€ (Γεκφζηα Γαπάλε),ην νπνίν 

θαηαλέκεηαη θαηά 60% δει. €18.000.000  γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο θαη λέεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά 30% δει. € 

9.000.000 γηα ηα επηρεηξεκαηηθά κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ 

πθηζηακέλεο θαη λέεο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θαηά 10% δει. €3.000.000  γηα ηα ζπλεξγαηηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο αλέξρεηαη ζε € 8.400.000 θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε €750.000. 

 

Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ €30.000,00 

έσο €250.000,00 επξψ.  

 
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο. 

 
 Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 
 
H Γεκφζηα Φξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο : 

α) Αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεο (κηθξνκεζαίαο) Δπηρείξεζεο, θαη γηα κεκνλσκέλα Δπηρεηξεκαηηθά 
ρέδηα ηεο πεξίπησζεο (Α) ησλ αλσηέξσ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, 45% ηνπ 
επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

β) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο - ζπλεξγαζίεο ηεο 
πεξίπησζεο (Γ) ησλ αλσηέξσ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο: 

40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη, 

50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο ΜΜΔ. 

γ) Γηα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ζε ζπλεξγαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ (Β) θαη (Γ) ησλ αλσηέξσ 
ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηρνήο: 

50% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

Τν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Δ.Δ. θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
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 Δπηιέμηκεο Γαπάλεο-Καηαλνκή Πξνυπνινγηζκνχ ζην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην 
 

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο (Γαπάλεο) 
Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ  

1 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 50% 

2 
Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο  / 

ηειεπηθνηλσληψλ 
40% 

3 
Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο 

πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο  
80% 

4 
Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζε 

αγνξέο - ζηφρνπο 
50% 

5 Δλέξγεηεο Τερληθήο θαη Σπκβνπιεπηηθήο 
Υπνζηήξημεο (π.ρ. Feasibility Studies) 

40% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

50.000,00€ 

6 

Πξνζηαζία ή απφθηεζε ή ρξήζε 

παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

 

50% 

7 
Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 

10% 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο πξφηαζεο ζηηο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: 

 

{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ) 

 

Τα αλσηέξσ πνζνζηά, ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ ελψ θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην εγθεθξηκέλν πνζφ. 

 

Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ 

παξφληνο πξνγξάκκαηνο (04/02/2011). 

 

 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ 

 

Η επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη κε ην «Έληππν Υπνβνιήο», ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξέρεη 

ην Yπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή. Η έλαξμε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ είλαη ζηηο 10/3/2011 θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ είλαη ζηηο 24/5/2011 θαη ψξα 14.00. 

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηoπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ www.ependuysei.gr/mis ζηνλ 

νπνίν νη επελδπηέο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη κέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ (ΔΦΔΠΑΔ), ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη ηνπ ΥΠΠΑΑ  - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, 

www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.efepae.gr, www.e-kepa.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 (Φάθεινη Υπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή 

(έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζηα ζεκεία πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ηνπ 

Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 
 χλνςε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 
 
1. Αμηνιφγεζε 
 
 Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

 Ηιεθηξνληθή αμηνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ απφ αμηνινγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν 

αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.  

 Δμέηαζε ησλ αμηνινγεζεηζψλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ θαη ε νπνία νξίδεηαη απφ ην 

Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηάο. 

 Τα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά  ζηα 

νπνία θαίλνληαη, κεηαμχ ησλ  άιισλ, ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη ν πίλαθαο κε ηηο 

επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεηο αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 

 Οη πξνηάζεηο εληάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο, κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ependuysei.gr/mis
http://www.ypoian.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.efepae.gr/
http://www.e-kepa.gr/
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2. Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο-Υξεκαηνδφηεζε 
 
 

α) Πξνθαηαβνιή 

 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηφ λα δνζεί πξνθαηαβνιή κέρξη ην 50% ηεο 

ζπλνιηθά αληηζηνηρνχζαο επηρνξήγεζεο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ 

ηνπ ΔΦΔΠΑΔ(γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ν εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, είλαη ε 

ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) απφ αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. 

 

β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, (γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) νπφηε 

νξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. 

 

γ) Απνπιεξσκή 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη 

πηζηνπνίεζε απφ ηα φξγαλα ηνπ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ(γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο είλαη ν εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ). Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 

πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

3. ηφρνο εμσζηξέθεηαο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ην πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη δχλαηαη 

λα είλαη απφ 85% έσο 100% αλάινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή, ην αξγφηεξν έλα (1) ρξφλν κεηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη:  

  Να είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ  ζηφρσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη,   

  Να έρεη λα επηδείμεη ηζρπξέο λνκηθέο δεζκεχζεηο φπσο ζπκβφιαηα / ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνπζα, ή αλακελφκελε αιιά ηεθκεξησκέλε παξνπζία ή ελίζρπζε 

παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

Τφηε ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ππνιεηπφκελν 15% ηεο επηρνξήγεζεο, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 15%.  
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 Πιεξνθνξίεο 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα απαηηνχκελα έληππα 

ππνβνιήο, ηνπο ηφπνπο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο  ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο: 

 

α) Απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, 

www.efepae.gr θαη  www.e-kepa.gr 

 

β) Απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

 

γ) Απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (Μαξίλνπ Αληχπα 41, Θέξκε Θεζζαινλίθεο,  ηει. 2310-480000, ηnfo@e-

kepa.gr, www.e-kepa.gr) 

 

δ) Απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο  θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑΣ Α.Δ. (ΑΝΚΟ- Παξάξηεκα ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 

Κνδάλε, ηει. 24610-24022, www.anko.gr) θαζψο θαη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 

 

ε) Απφ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη ηνπο Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο, ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ νπνίσλ, αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

http://www.ypoian.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.efepae.gr/
mailto:ιnfo@e-kepa.gr
mailto:ιnfo@e-kepa.gr
http://www.e-kepa.gr/

