ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Αθήνα, 26.04.2012

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού
προϋπολογισµού ∆ηµόσιας ∆απάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται έπειτα από την
επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

ΣΤΟ ΧΟ Σ

Στόχος του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας

υφιστάµενων µεταποιητικών,

κυρίως Μικροµεσαίων

Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των µεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής
για την παραγωγική αναβάθµιση της οικονοµίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και
καινοτοµίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων
µε έµφαση στη σύζευξη µεταποιητικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες εξωστρέφειας και
προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών
και οικονοµιών κλίµακας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό ∆ηµόσιας ∆απάνης ανερχόµενο µέχρι
και τα 50.000.000,00€, το οποίο αντίστοιχα κατανέµεται ως εξής:
•

κατά 50% δηλ. µέχρι και τα 25.000.000,0 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια µεµονωµένα

ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις,
•

κατά 30% δηλ. µέχρι και τα 15.000.000,00€ για τα επιχειρηµατικά σχέδια,

µεµονωµένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάµενες µεσαίες επιχειρήσεις
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•

και 20% δηλ. µέχρι και τα 10.000.000,00€ για τα επιχειρηµατικά σχέδια, µεµονωµένα

ή συνεργατικά που υποβάλλονται από µεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος.

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝ Ι ΣΧΥΣΗΣ

Τα παρεχόµενα από το Πρόγραµµα κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για
την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, µετά την
ολοκλήρωση του έργου, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιµες δαπάνες και,

•

De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόµενων µη

παγιοποιήσιµων δαπανών (άυλες δαπάνες).

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
•

Υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει

τουλάχιστον δύο

διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάµενες µεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής
συνεργασίας µε τουλάχιστον δύο µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
•

Υφιστάµενες

µικροµεσαίες

εµπορικές

επιχειρήσεις

υπό

το

όρο

ουσιαστικής

συνεργασίας µε τουλάχιστον δύο µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις.
•

Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στις

επιλέξιµες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή µη επιχειρηµατικής εµπειρίας ή
δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΕΣ (ΚΑ∆)
Επιλέξιµες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάµενες ή υπό δηµιουργία µεταποιητικές
δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηµατικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι
επιλεγµένες δραστηριότητες (υφιστάµενες ή υπό δηµιουργία) παροχής υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠ ΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ &
ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΗΜ ΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (∆∆)

Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην

35.000 – 100.000,0€ µε ποσοστό ∆.∆.

ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού των

50% για ολόκληρη την Επικράτεια.

επιχειρήσεων

συµπεριλαµβανοµένων

περιορισµένης

έκτασης µεταποιητικών ενεργειών,
Ή
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην

50.000 - 650.000,0€ µε ποσοστό ∆.∆.

ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας

ανάλογα µε τον Χάρτη Περιφερειακών
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της επιχείρησης σε συνδυασµό µε ενέργειες

Ενισχύσεων

για

όπως:

υπάγονται

• Παραγωγή και προώθηση νέων ή
διαφοροποιηµένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηµατικής
υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων /
υπηρεσιών.
• ∆ιαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της
επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης
επιχειρηµατικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και
καινοτοµιών (τεχνολογικών και µη τεχνολογικών) στην
παραγωγική διαδικασία

Κανονισµό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες

στον

τις
Γενικό

δαπάνες

Απαλλακτικό

που υπάγονται στον De Minimis

ΥΨΟΣ ∆ΗΜ ΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗ Σ – ∆ΗΜ ΟΣΙΑ ΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΗ ΣΗ
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης καθορίζεται από το µέγεθος της
επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισµό που καλύπτει τις
επιλέξιµες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέρα της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για
την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται Ιδιωτική Συµµετοχή του έργου, η
οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό ∆ανεισµό. Σε κάθε περίπτωση
η Ίδια Συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Ιδία Συµµετοχή

≥25%

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (κατά περίπτωση)

15% - 55% (ΓΑΚ) και
30% έως 55% (De Minimis)

Τραπεζική Συµµετοχή (µη υποχρεωτική)

Το υπόλοιπο ποσοστό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠ ΑΝΕΣ
•

Μηχανολογικός Εξοπλισµός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

•

Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

•

Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

•

Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

•

Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.

•

Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευµατικής

ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

•

Ενέργειες µετεγκατάστασης µεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηµατικές Περιοχές

(Ε.Π.)
•

Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
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που

•

Λειτουργικές Ενέργειες

∆ΙΑΡΚ ΕΙΑ ΥΛΟΠ ΟΙΗ ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 21 µήνες από την ηµεροµηνία
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το
αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ Π ΡΟΤΑΣΕΩΝ
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

Υπουργείο Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας. Η διαδικασία

ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα σχετικά έγγραφα του Προγράµµατος, οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΝ
(www.ypoian.gr), της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr,
του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
(www.ggb.gr).
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