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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 
 
� Σκοπός-Στόχοι του Προγράµµατος  
 
Το Πρόγραµµα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των 

µεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και 

επιχειρηµατικής τους δράσης. 

 

 Το πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της 

εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, σαν βασική επιλογή για την αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης 

της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

 

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 

• Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων παγκόσµιο οικονοµικό 

περιβάλλον.  

• Η αύξηση της  προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων  και των προϊόντων τους µε το εξωτερικό 

τους περιβάλλον.  

• Ο αναπροσανατολισµός της παραγωγής  προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης 

αξίας που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους µέσω της 

τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών. 

• Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην  ενίσχυση τη 

παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.  

 

� Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράµµατος 

 

Το πρόγραµµα διέπεται από τον Κανονισµό De Minimis (αριθ.1998/2006). Σύµφωνα µε τον κανονισµό 

αυτό, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε περίοδο 3 ετών πριν την ηµεροµηνία ένταξης της 

πρότασης. 

 

� Φορείς ∆ιαχείρισης – Υλοποίησης Προγράµµατος 

 

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – ∆ιεύθυνση Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων (∆ΜΜΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως 

Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ.  

 

� Τυπικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:  

 

Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των 

Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους 

πριν την 01-01-2010. 

 

Β) Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον ελληνικό χώρο στον τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα 

τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση 

και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).   

 

Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους 

ΚΑ∆ στους τοµείς της  Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και 

αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση 

ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο 

συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε 

τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).   

 

∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 

επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και 

υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο 

συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος.  

 

Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (∆) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία 

συµµετέχει µε το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όµως συνδέεται άµεσα µε 

τους στόχους και το περιεχόµενο της συνεργασίας και περιλαµβάνει κοινές ενέργειες (αλλά 

διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύµφωνο συνεργασίας. 
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• Το σύµφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών µε βάση την προγραµµατική 

συµφωνία µεταξύ των µελών που το απαρτίζουν για την µείωση του κόστους, για την επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας για την αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ. . 

• Με την επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος θα ορίζονται λεπτοµερώς τα µέρη και οι 

προϋποθέσεις του σύµφωνου συνεργασίας.  

 

*Για τις ανάγκες του Προγράµµατος ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει 1 ή 2 πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις 

 

� Επιπλέον Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 

Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν πέρα των τυπικών προϋποθέσεων που 

αναφέρονται ανωτέρω και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη 

Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία), ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα,  που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.  

• Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 

σηµεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02. 

• Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και 

υφιστάµενες επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης 

(2008, 2009 και 2010). 

• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λειτουργίας για τη 

δραστηριότητά τους ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία τους (π.χ. βεβαίωση 

των αρµοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση ή την 

έκδοση νέας αδείας).   

•  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν µικρο – µεσαίες επιχειρήσεις, επιλέξιµες 

θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που απασχολούν 

από 0 έως 250 άτοµα (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του 

κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR. 

 

� Προϋπολογισµός προγράµµατος και έργων - ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων 

 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη),το οποίο 

κατανέµεται κατά 60% δηλ. 18.000.000 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια µεµονωµένα ή συνεργατικά που 
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υποβάλλονται από υφισταµένες και νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. 9.000.000 

€ για τα επιχειρηµατικά µεµονωµένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται από υφισταµένες και 

νέες µεσαίες επιχειρήσεις και 10% δηλ. 3.000.000 € για τα συνεργατικά επιχειρηµατικά σχέδια που 

υποβάλλονται από µεγάλες επιχειρήσεις.  

 

Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 

έως €250.000,00 ευρώ.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. 

 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το 

οποίο συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε και το Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

� ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 

 

Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης του επιλέξιµου προϋπολογισµού κυµαίνεται από 40% έως 

50% και θα οριστικοποιηθεί µε την προκήρυξη του προγράµµατος. 

 
� Επιλέξιµες ∆απάνες-Κατανοµή Προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) 
Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον 

προϋπολογισµό του έργου  

1 Μηχανολογικός Εξοπλισµός 50% 

2 
∆απάνες πληροφορικής  / 

τηλεπικοινωνιών 
40% 

3 
Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης 

προϊόντων και συσκευασίας  
100% 

4 
Ενέργειες προβολής και προώθησης σε 

αγορές - στόχους 
100% 

5 Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης (π.χ. Feasibility Studies) 

40% και µέχρι του ποσού των 

50.000,00€ 

6 

Προστασία ή απόκτηση ή χρήση 

πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

µεταφοράς τεχνογνωσίας 

 

50% 

7 
Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και 

ανθρώπινων πόρων 

 

10% 
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� Υποβολή προτάσεων 
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει 

το ΥΠOIAN. 

 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠOIAN  - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, 

www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.  

 

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των 

φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. 

 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή 

(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα µε τον 

τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόµενα Τραπεζικά Ιδρύµατα και 

Αναπτυξιακούς Φορείς. 

  

� Σύνοψη των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράµµατος µετά την υποβολή της πρότασης 

 

1.Αξιολόγηση 

� Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ 

� Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ 

� Ηλεκτρονική αξιολόγηση των Προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το Μητρώο 

αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.  

� Εξέταση των αξιολογηθεισών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την οριστικοποίηση του τελικού προϋπολογισµού των προτάσεων και η οποία ορίζεται από το 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

� Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά  στα 

οποία φαίνονται, µεταξύ των  άλλων, η τελική βαθµολογία των προτάσεων και ο πίνακας µε τις 

επιλέξιµες και µη επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση επιχειρήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

� Οι προτάσεις εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, µέχρις εξαντλήσεως του 

προϋπολογισµού. 
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2. Χρηµατοδότηση 

 

α) Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή µέχρι το 50% της 

συνολικά αντιστοιχούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ 

του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

 

β) Ενδιάµεσες καταβολές 

Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και 

πιστοποίησης του οικονοµικού και του αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ, οπότε 

ορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 

γ) Αποπληρωµή 

Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και 

πιστοποίηση από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των 

επιλέξιµων δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή 

του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 

� Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, τα απαιτούµενα έντυπα 

υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραµµα και τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να 

απευθύνονται/ενηµερώνονται: 

α) Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, 

www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.efepae.gr  

β) Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και τους εταίρους του: ΑΕ∆ΕΠ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, 

ΑΝ∆ΙΑ, ∆ΕΣΜΟΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΑΝΕΤ, ΚΑΠΕ, ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ,  

γ) Από τους συνεργαζόµενους µε τον ΕΦΕΠΑΕ, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Επιµελητήρια, Συνδέσµους 

και Αναπτυξιακούς Φορείς της χώρας. 

 

Με την επίσηµη Προκήρυξη του Προγράµµατος θα οριστικοποιηθούν αναλυτικά τα στοιχεία των 

σηµείων προβολής του προγράµµατος και διανοµής του σχετικού πληροφοριακού υλικού. 


