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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος
προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών
μεταποιητικών
επιχειρήσεων
που
αναπτύσσουν
ήδη
εξαγωγική
δραστηριότητα, µέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που
διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι
προγράμματος

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης
διάρκειας
διαθέτουν επιλέξιμούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι
οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν µέσω της
συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον
2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων
που παράγουν/μεταποιούν.

Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, µε επιλέξιμες
τις παρακάτω δαπάνες:
Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον
κατάλογο της Έκθεσης
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της
επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως
αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον
χώρο της έκθεσης
Διαμονή χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης και ενοικίαση
εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
Κόστος
αποστολής
και
επιστροφής
των
εκθεμάτων,
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
Αµοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη
διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας
περιπτέρου κ.λπ.)
Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
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Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία / Φάρµακα.
Ο Π/Υ ανέρχεται στα 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της

χώρας. Η Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της Δράσης.
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Διάρκεια
Υλοποίησης
Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης
προϋπολογισµού έως 100.000 €.
Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Ο Προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο µέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης
10.000 €
Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο µέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης
17.500 €
Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε
περίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας
επιχορήγησης 25.000 €
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηµατοδότησης έως και 30 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08.01.18.
Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων µέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού και το αργότερο µέχρι τη
συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) µηνών από την αρχική δηµοσίευσή της. Καθόλη
την προαναφερόµενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης
διαθέσιµου προϋπολογισµού - οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις χρηµατοδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους
πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια
υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο
εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας
φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive
Συμβουλευτική.
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