
  
 
 
   

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

 
Ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας  του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
προκήρυξε το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
 
Το πρόγραµµα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων µεταποιητικών 
επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριµένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που 
δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη 
λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα. 
 
Για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει µεταξύ των 
άλλων : 
 
� να έχουν συµπληρώσει τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,  
� να είναι ατοµικές ή να διαθέτουν νοµική µορφή (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ) και να τηρούν βιβλία 

Β’ ή Γ’ κατηγορίας,  
� να απασχολούν κατά τα έτη 2008 και 2009 από 0 έως 50 άτοµα (εκφρασµένα σε Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) και να έχουν κύκλο εργασιών/ετήσιο ισολογισµό έως 10 εκ. €,  
� να λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας ή νόµιµη απαλλαγή από αυτήν  
� να µην είναι προβληµατικές.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30 εκ. 
€ µε συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή.  
 
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το 
οποίο συµβάλλει στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών 
της Ε.Ε. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 
30.000,00 € έως 200.000,00 €. 
 
Το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης (επιχορήγηση) του προγράµµατος κυµαίνεται 
από 35% έως και 45% ,ανάλογα µε τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου. 
 
Το πρόγραµµα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, 
εξοικονόµησης ενέργειας, ενσωµάτωσης προτύπων, συµβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π. 
χρηµατοδοτώντας δαπάνες για την διαµόρφωση/κατασκευή/επέκταση κτιρίων και χώρων 
παραγωγής, την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, την αγορά µεταφορικών µέσων(πλην 
επιβατικών), την πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και δοκιµών 
και επαληθεύσεων από εργαστήρια, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση µελετών & 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση 
Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος(∆ΒΧΠ) και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς 
θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο 
που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  
 



Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο ,ενώ τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε διάστηµα επτά ηµερολογιακών ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ,σε έναν από τους εταίρους 
του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης µε βάση τη γεωγραφική 
αρµοδιότητα του καθενός καθώς και στους συνεργαζόµενους µε τον ΕΦΕΠΑΕ 
Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς. 
 
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 25η Μαΐου 2010 και η 
καταληκτική ηµεροµηνία  είναι η 18η Ιουνίου 2010.  
 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης. 
 
Η ελάχιστη ιδία συµµετοχή ανέρχεται σε 25% επί του υποβαλλόµενου προϋπολογισµού ,ενώ 
υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισµού ανάλογα και µε το ποσοστό 
χρηµατοδότησης(επιχορήγηση) του έργου. 
 
Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής. 
 
Για τον Οδηγό του Προγράµµατος, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα έντυπα 
υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το 
πρόγραµµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr, www.antagonistikotita.gr και 
www.ggb.gr , καθώς επίσης τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ και τις συνεργαζόµενες 
µε τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες, όπως περιγράφονται λεπτοµερώς στο 
παράρτηµα του Οδηγού του Προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

          ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

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}. 

 

 



 

 


