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                                                                                                                                                                                   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

6/10/2010 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι µε απόφαση 

του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρατείνεται η 

προθεσµία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραµµα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 

 
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

Ο οδηγός του προγράµµατος τροποποιείται στα ακόλουθα κύρια σηµεία: 

1. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη), το 

οποίο κατανέµεται κατά 70% για τις υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, κατά 20% για τις 

υφιστάµενες µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

µεγέθους. 

2. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν από µία πρόταση: 

• Υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 

χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. 

• Νέες και υπό σύσταση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που 

επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. 

3. Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 400.000,00€ (µη 

περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00 έως 

800.000,00€ (µη περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

4. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες 

περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και µέχρι του ορίου 50% για µικρές και πολύ µικρές 

επιχειρήσεις. 

 

Υπενθυµίζεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων του ΕΦΕΠΑΕ και 
του ΥΠΟΙΑΝ: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  
και www.efepae.gr. 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 έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα µε 
τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα, καθώς και στα 
συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα, Επιµελητήρια και Αναπτυξιακούς Φορείς, που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα VI του οδηγού του προγράµµατος. 

 

 

 
 
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 

 
 


