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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

 Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κυρίως 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως 

βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική 

ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας 

 Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 Η προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς 

αγορές 

 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 ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας-εμπορίου-υπηρεσιών και 

δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις 

διεθνείς αγορές 

2 
Δικαιούχοι 
προγράμματος 

Ι. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και 

των υπηρεσιών και ταξινομούνται σε ένα από τους επιλέξιμους κλάδους του 

παραρτήματος  

ΙΙ. Όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες 

επιχειρήσεις οι οποίες: 

 δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

 λειτουργούν αδιαλείπτως από την 01/01/2012  

 έχουν κλείσει τουλάχιστον (1) δωδεκάμηνη πλήρη διαχειριστική χρήση πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

ΙΙΙ. Εταιρική  μορφή επιχείρησης: 

 Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. οι οποίες τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας 

 

 

 

 

 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Προϋποθέσεις 
 

Α) Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των 

κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση 

διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες αλλά με χαμηλότερο 

ποσοστό επιχορήγησης 

Β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

ελληνικό χώρο στον τομέα του εμπορίου οι οποίες: 

β.1. ΕΙΤΕ: υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το δικό τους 

διακριτικό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο 

επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των 

οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική 

β.2. ΕΙΤΕ: Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό 

σχέδιο χωρίς συνεργασίες αλλά με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης 

Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς 

της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών για τις οποίες ισχύουν 

οι προϋποθέσεις β.1 και β.2. 

Δ) Ομάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (τουλάχιστον τριών  επιχειρήσεων 

της περίπτωσης Α) οι οποίες υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το 

δικό τους διακριτικό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος 
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Αποκλείονται: 

 τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), οι κοινοπραξίες και οι αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες 

Επιπλέον η επιχείρηση, μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της 

πρότασης δεν πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις 

Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά 

μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.(ή 100.000€ εάν η 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών) 

4 

Επιλέξιμες 
Ενέργειες-
Δαπάνες 

1. Μηχανολογικός & Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις - 50% 

2. Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών - 30% 

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας/ 

Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων - 70% 

4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους - 60% 

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης - 30% και μέχρι 40.000€ 
6. Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο - 50%  

7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων – 20%  

8. Λοιπές Δαπάνες (μόνο για ΜΜΕ) – 10% 

Η κατανομή του προϋπολογισμού θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την παρακάτω 

σχέση{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)}>=(60%*Προυπολογισμού) 
5 

Προϋπολογισμός 
Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από  

€20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ 

6 Επιχορήγηση 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Των κλάδων 
Μεταποίησης, 

Επιλέξιμων 

υπηρεσιών, 
Κατασκευών 

Των 

επιλεγμένων 
κλάδων του 

εμπορίου 

Συνεργασίες 

μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων των 

κλάδων 

Μεταποίησης, 
Επιλέξιμων 

υπηρεσιών, 

Κατασκευών 
(τουλάχιστον 

τρεις) 

Συνεργασίες με Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις των κλάδων του 

Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις 
Δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις των 

κλάδων Μεταποίησης, κατασκευών, 

Επιλέξιμων υπηρεσιών μαζί με: 

 Είτε μια μικρομεσαία επιλέξιμου 

κλάδου του Εμπορίου 

 Είτε μια επιλέξιμου κλάδου 

Μεγάλη επιχείρηση 

Πολύ μικρή, 

μικρή και 

μεσαία 
45% 35% 55% 55% 

Μεγάλη 30% - - 45% 
 

7 Ιδία 
Συμμετοχή 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ιδίους πόρους (Ίδια Συμμετοχή) ή/και δάνειο. 

8 Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι από 

 5/8/2013 έως 10/10/2013 

 

 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΔ 
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