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οι ΤΥΠικΕΣ και οΥΣιαΣΤικΕΣ ΠροϋΠοθΕΣΕιΣ ΣΥμμΕΤοχΗΣ, οΙ ΗΜΕΡοΜΗνΙΕσ  υΠοΒολΗσ ΠΡοτασΕων, ΚαΙ οΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΜατΙΚΕσ δΡαστΗΡΙοτΗτΕσ Που θΕωΡουνταΙ ΕΠΙλΕξΙΜΕσ

Πώς θα επωφεληθείτε από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»
Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφε-

ρόμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, να καταθέσουν φακέλους υποψηφι-
ότητας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγνωστικότητα 
ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 30 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007- 2013» 
του υπουργείου Ανάπτυξης και έχουν εφαρμογή σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας. Ο «Ε», σε συνεργασία με την 
εταιρεία Noisis Α.Ε., παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του 
προγράμματος, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που θεωρούνται επιλέξιμες, από τις οποίες σημαντικό 
μέρος αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις εξαγωγές μιας 
ευρείας κατηγορίας αγαθών και υπηρεσιών. 

1. ΤΥΠικΕΣ ΠροϋΠοθΕΣΕιΣ 
ΣΥμμΕΤοχΗΣ

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση 
θεωρούνται οι εξής κατηγορίες 
επιχειρήσεων:
▪ Μεμονωμένες υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μι-
κρές και μεσαίες, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, 
των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του 
εμπορίου και των υπηρεσιών που ταξινομούνται σε έναν 
από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριό-
τητας- ΚΑΔ (αναλυτικά στην ιστοσελίδα του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης), έχουν ιδρυθεί πριν την 1/8/2012, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και 
λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι και την ημερομηνία προ-
κήρυξης του προγράμματος. 
▪ Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιού-
νται σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν να δραστηριο-
ποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα, 
με την προϋπόθεση να έχουν προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης να έχουν κάνει 
έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηρι-
οτήτων του προγράμματος.
▪ Νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, 
ο οποίος όμως ήταν ανενεργός και τεκμηριωμένα έγινε 
ενεργοποίηση πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της 
πρότασης. 

Ειδικότερα στο πρόγραμμα μπορούν να 
ενταχθούν, υπό ειδικές προϋποθέσεις, οι 
παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων: 
α. Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο οι 
οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλά-
δους και εφόσον υποβάλουν προς αξιολόγηση διακριτό 
και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες, 
αλλά με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
Β. Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους 
του εμπορίου, οι οποίες: είτε υποβάλουν προς αξιολόγη-
ση και ένταξη εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό 
σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών, 
αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με 
τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
της περίπτωσης Α ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλά-
χιστον μεταποιητική, με επιλέξιμη δραστηριότητα, είτε 
υποβάλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο 
επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες, αλλά με χαμηλό-
τερο ποσοστό επιχορήγησης. 
Γ. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν υφιστάμενες μεγάλες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών 
και επιλεγμένων υπηρεσιών.
Δ. Ομάδες -τουλάχιστον τριών- υφιστάμενων ή /και νέων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες 
πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης 
Α ανωτέρω και υποβάλουν προς αξιολόγηση και έντα-
ξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο 
συνεργασίας κοινών ενεργειών, αποκλειστικά για τους 
σκοπούς του προγράμματος.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκλείονται οι 
επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, 
απορρόφηση, συγχώνευση ή/και μετατροπή επιχειρή-

σεων, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές 
έλαβαν χώρα μετά την 1/8/2012.

μορφή και δραστηριότητα 
της επιχείρησης
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επι-
χειρήσεις (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία, 
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία), οι ατομικές επιχειρή-
σεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας με δραστηριότητα που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους 
κατά περίπτωση και κατά αναλογία Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας. Αποκλείονται νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. σωματεία, σύλλογοι, 
ΟΤΑ κ.ά., ενώ  δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δι-
καιόχρησης (franchising), κοινοπραξίες και αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες.

2.ΕΠιΛΕΞιμΕΣ ΕΝΕρΓΕιΕΣ - ΔαΠαΝΕΣ

οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν 
επενδύσεις που εντάσσονται 
στις παρακάτω γενικές κατηγορίες 
δαπανών:
1. μηχανολογικός εξοπλισμός - ειδικές εγκαταστάσεις 
(έως 50% στον προϋπολογισμό του έργου). Περιλαμβά-
νονται δαπάνες προμήθειας βασικού εξοπλισμού για την 
υποστήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού της 
επιχείρησης. Ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει:
α) Μηχανήματα:
▪ πακετοποίησης,
▪ συσκευασίας,
▪ ετικετοποίησης
▪ ποιοτικού ελέγχου,
▪ άλλα μηχανήματα / εξοπλισμό σχετιζόμενα με το τελευ-
ταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της υπηρεσίας.
Β) Κύριο και βοηθητικό μηχανολογικό εξοπλισμό: εκτός 
τελικού σταδίου παραγωγής που αποσκοπεί σε κάλυψη 
άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραί-
τητη για την ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς 
δραστηριότητας της επιχείρησης.
Γ) Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό:
▪ Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισμός φωτογρά-
φησης, web cameras, κ.λπ.)
▪ Συστήματα τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συ-
στήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων.
▪ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφερειακά συ-
στήματα, δικτυακός εξοπλισμός κ.τ.λ. μέχρι 10% του Π/Υ 
του έργου.
Δ) Λοιπό εξοπλισμό όπως:
▪ Κύριος και βοηθητικός μηχανογραφικός εξοπλισμός.
▪ Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικα-
σιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών.
▪ Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή (barcode), συ-
στήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κο-
στολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων.
▪ Εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων 
υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης, όπως αναβατόρια, 
περονοφόρα κ.λπ.
Ε) Ειδικές εγκαταστάσεις: 
▪ Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστά-
σεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, 
εξαερισμού, ειδικών εγκαταστάσεων, λοιπών εγκατα-
στάσεων που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο 
της επένδυσης.
2. Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 
(έως 30% στον προϋπολογισμό του έργου): 
Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορι-
κής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και εξοπλι-
σμός και λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
▪ Ανάπτυξη και εφαρμογή CRM 
▪ Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περι-
λαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου 
(e-commerce, e-invoicing, e- payment), ηλεκτρονικές 
αγορές / καταστήματα.
▪ Προμήθεια αυτόματων συστημάτων σχεδιαστικού 
εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. CAD και CAM).
▪ Ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. 
search engine optimizations, accelerators κ.τ.λ.).

▪ Λογισμικό ασφάλειας ηλεκτρονικών πληροφοριών 
(back-up / data recovery, script, λογισμικό κρυπτογράφη-
σης, λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών.
▪ Προμήθεια λογισμικού ελέγχου παραγωγής και ποιοτι-
κού ελέγχου (ανά φάση ή / και για το σύνολο της παραγω-
γής με ή χωρίς τη χρήση τεχνολογιών τηλεματικής).
▪ Δημιουργία βάσεων δεδομένων με σχεδιαστικά και κα-
τασκευαστικά στοιχεία των παραγόμενων προϊόντων.
▪ Παραμετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση μέχρι το 
10% του συνόλου της αξίας του λογισμικού.
▪ Ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.
3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊό-
ντων και συσκευασίας  
(έως 70% στον προϋπολογισμό του έργου):
Ενδεικτικά αναφέρονται:
▪ Σχεδιασμός προϊόντος
▪ Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας
▪ Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
▪ Δοκιμές – πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας 
προϊόντων
▪ Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για 
δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές
▪ Επεκτάσεις πιστοποίησης / διαπίστευσης για υποστή-
ριξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων
▪Εργαστηριακός εξοπλισμός σχετιζόμενος με θέματα 
ποιοτικού ελέγχου, δοκιμών και μετρήσεων 
▪Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης, 
μέτρησης και ελέγχου λειτουργιών και δραστηριοτή-
των.
4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και επικοι-
νωνίας σε αγορές-στόχους
(έως 60% στον προϋπολογισμό του έργου), όπως συμ-
μετοχή σε διεθνείς ή επαγγελματικές εκθέσεις που αφο-
ρούν το λανσάρισμα νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος/
υπηρεσίας σε νέες αγορές, μετακινήσεις που σχετίζονται 
άμεσα με εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισμού, 
προβολή προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. σύνδεση 
- συμμετοχή σε e-marketplace), σχεδιασμός και παρα-
γωγή πληροφοριακού υλικού, μελέτη για την ανάπτυξη 
και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικές 
καταχωρήσεις-εκθέσεις και σε έντυπα ΜΜΕ κ.α. 

5. Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υπο-
στήριξης
(έως 30% στον προϋπολογισμό του έργου και μέχρι 
40.000 ευρώ), όπως υποστήριξη και παρακολούθηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου, εκπόνηση μελετών και 
ερευνών, σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρ-
μογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιό-
τητας, σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου 
κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης κ.ά. 
6. Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης 
πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφο-
ράς τεχνογνωσίας
(έως 50% στον προϋπολογισμό του έργου). 
7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπι-
κού και ανθρωπίνων πόρων για την ενίσχυση της 
προβολής και προώθησης και του εξωστρεφούς 
προσανατολισμού των επιχειρήσεων
(έως 20% στον προϋπολογισμό του έργου). Η συγκε-
κριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τη μισθο-
δοσία και ασφαλιστικές εισφορές στελέχους/στελε-
χών marketing / πωλήσεων προώθησης εξαγωγών 
ή / και εξειδικευμένου τεχνικού, διοικητικού ή/και 
εργατοτεχνικού προσωπικού (συμπεριλαμβάνονται 
μεταφραστές και πωλητές), όπου κρίνεται απαραίτητο 
για την υποστήριξη / υλοποίηση στρατηγικού - επιχει-
ρησιακού σχεδίου, για 12 μήνες από την ημερομηνία 
πρόσληψης. 
8. «Λοιπές δαπάνες» για νέες πολύ μικρές και μι-
κρές επιχειρήσεις μόνο
(έως 10% στον προϋπολογισμό του έργου).

Περιλαμβάνονται κόστη που σχετίζονται με δαπά-
νες συνδρομών σε υπάρχοντα ή σε νέα δίκτυα παροχής 
υπηρεσιών, χρήσεις λογισμικού ή βάσεων δεδομένων 
εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών, 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες για 
επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις και επικαιρο-
ποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων / ιστοσελίδων, δια-
χειριστικών συστημάτων, συστημάτων ποιότητας που 
σχετίζονται / εξυπηρετούν το αντικείμενο της επέν-
δυσης, δαπάνες σχεδιασμού (δημιουργικό) εταιρικού 
λογοτύπου σε γλώσσα αλλοδαπής. 

3. καΤαΛΗκΤικΗ ΗμΕρομΗΝια 
ΥΠοΒοΛΗΣ ΠροΤαΣΕΩΝ 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το έντυπο υπο-
βολής, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρο-
νικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής είναι υποχρεωτική διά μέσου του δικτυακού 
τόπου www.ependyseis.gr/. Ως προθεσμία ηλεκτρονι-
κής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 2.00 μ.μ. της 
10ης Οκτωβρίου 2013, που έχει καθοριστεί ως καταλη-
κτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα 
με την προκήρυξη του προγράμματος. Οι προτάσεις 
(φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το 
αργότερο σε δέκα (ημερολογιακές) ημέρες  μετά την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων.

4. ΥΨοΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΕΠιΔοΤΗΣΗ - 
χρΗμαΤοΔοΤικο ΣχΗμα

Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται 
από το μέγεθος της επιχείρησης και διαμορφώνεται 
ως εξής: 
α) Για μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια Πολύ Μι-
κρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, 45% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια.
Β) Για μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια χωρίς συνερ-
γασίες για όλες τις κατηγορίες των μικρομεσαίων επι-
λέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. 
▪35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επι-
κράτεια για τις εμπορικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και 
▪ 30% του προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Γ) Για επιχειρηματικά σχέδια σε συνεργασίες Πολύ 
Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Ομάδων επιχειρήσε-
ων, 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την 
επικράτεια.
Δ) Για επιχειρηματικά σχέδια σε συνεργασίες με μεγάλες 
επιχειρήσεις - συνεργασίες μεταποίησης, κατασκευών 
και επιλεγμένων υπηρεσιών:
▪ 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την επι-
κράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
▪ 55% του προϋπολογισμού για όλη την επικράτεια για 
όλες τις κατηγορίες των ΜΜΕ.

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της δη-
μόσιας χρηματοδότησης θα καλύπτεται με ιδιωτική 
συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση), 
η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστα-
τικών. 

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από 
ιδία συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. 

Ο δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει 
τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου, 
εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από 
άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης 
της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. 

O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης 
μπορεί να είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ, ανάλογα 
με τον κωδικό οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνε-
ται ότι σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρή-
σεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου 
επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% 
του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρη-
σης της τελευταίας τριετίας ή κατά περίπτωση διετίας 
ή τουλάχιστον της μίας πλήρους και ολοκληρωμένης 
διαχειριστικής χρήσης.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για προτάσεις που υπο-
βάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο 
μίας συνεργασίας είτε μεμονωμένα.

5. ΔιΕΥκριΝιΣΗ
 
▪ Ο συνολικός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την 
ένταξη των προτάσεων σύμφωνα με τη κατάταξή τους 
ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους σε κάθε επι-
χειρησιακό πρόγραμμα. Στην παραπάνω διαδικασία 
κατανομής συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν 
τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας 
(ή το 55% σε περίπτωση συνεργασιών). Στο πρόγραμμα 
εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, η βαθμολογία 
βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθή-
κη για την ένταξη μιας πρότασης στο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.
▪ Στη γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος τίθεται 
ως προτεραιότητα η λήψη μέτρων για την ελαχιστο-
ποίηση των εμποδίων και την αύξηση της προσβα-
σιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κανονισμό ΕΚ 1083/2006 της Ε.Ε.

6.ΠΕριοΔοΣ ΥΛοΠοιΗΣΗΣ- 
καΤαΒοΛΗ ΔΗμοΣιαΣ 
ΕΠιχορΗΓΗΣΗΣ 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται 
η 30ή Ιουλίου 2013.
Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυ-

νατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της 
δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προ-
σκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδί-
δεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος μέχρι την 
παραλαβή του έργου από τον αρμόδιο για τον σκοπό 
αυτό ΕΦΔ. 

Ενδιάμεση καταβολή
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή ενδιάμεσης 
έκθεσης προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστο-
ποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον 
ΕΦΕΠΑΕ, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξι-
μων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής 
της έκθεσης και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. 
Στον δικαιούχο καταβάλλεται, σύμφωνα με δηλούμενη 
επιθυμία του, είτε το σύνολο της αναλογούσας δημόσι-
ας χρηματοδότησης χωρίς απομείωση της εγγυητικής 
προκαταβολής, είτε μέρος αυτής με απομείωση της εγ-
γυητικής προκαταβολής κατά το υπόλοιπο. 

Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου είναι δυνατόν να υπο-
βληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 
30% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού 
αντικειμένου.

αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή έκθεσης ολοκλή-
ρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποί-
ηση από τον αρμόδιο για τον σκοπό αυτό ΕΦΔ. Κατά την 
παραλαβή του έργου, προσδιορίζονται το ύψος των επι-
λέξιμων δαπανών του και  η ημερομηνία ολοκλήρωσής 
του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και 
καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δη-
μόσια χρηματοδότηση.

Προθεσμία ολοκλήρωσης 
της εγκεκριμένης επένδυσης
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται 
σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παρά-
τασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου.

καταβoλή της δημόσιας 
επιχoρήγησης
Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης για όλα τα 
ενταγμένα έργα δύναται να γίνει εφάπαξ, όταν έχει ολο-
κληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που το 
καθιστά λειτουργικό και ολοκληρωμένο. Το ποσοστό της 
δημόσιας επιχορήγησης που θα καταβάλλεται δύναται 
να είναι από 90% έως 100%, ανάλογα με την ικανοποίηση 
των στόχων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματι-
κού σχεδίου ή, το αργότερο, τρεις μήνες μετά την ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:
▪ Να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στό-
χων του προγράμματος.
▪ Να έχει να επιδείξει αποδεικτικά στοιχεία όπως συμ-
βόλαια / σύμφωνα συνεργασίας με επιχειρηματικούς 
εταίρους που δραστηριοποιούνται εκτός της ελληνικής 
επικράτειας και αντιστοιχούν σε υπάρχουσα ή αναμενόμε-
νη αλλά τεκμηριωμένη παρουσία ή ενίσχυση παρουσίας 
με νέα προϊόντα ή σε νέες αγορές εκτός της ελληνικής 
επικράτειας ή όποια από τα άλλα στοιχεία αναφέρονται 
στο παρόν. 

Τότε θα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 10% της 
επιχορήγησης και θα υπέχει (η επιχείρηση) των υπο-
χρεώσεων που αναφέρονται στο κεφ. 14 του οδηγού. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η δημόσια επιχορήγηση θα 
περικόπτεται κατά 10%. Επίσης, σε περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν τεκμηριώσει -είτε στο σύνολο είτε εν 
μέρει- την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατά την ολο-
κλήρωση, τότε οφείλει το αργότερο τρεις μήνες μετά 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης να το πράξει, αποστέλ-
λοντας τα σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία 
στον ΕΦΕΠΑΕ (συμπληρωματικός διοικητικός έλεγχος).  
Σε περίπτωση που δεν επιτύχει τους στόχους αυτούς ή 
σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει / αποστείλει ούτε 
κατά την ολοκλήρωση ούτε έναν χρόνο μετά τα σχετικά 
παραστατικά, η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται 
κατά 10%.  

O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
κάθε πρότασης μπορεί να είναι 
από 20.000 έως 200.000 ευρώ, 
ανάλογα με τον κωδικό οικονομικής 
δραστηριότητας


