ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
1.Πίνακασ: Οι προτάςεισ που υπεβλικθςαν ανά τομζα δραςτθριότθτασ.

Υποβολή πποηάζεων
Είδορ επισείπηζηρ

απιθμόρ

Τθιζηάμενες

δημόζια δαπάνη

απιθμόρ

δημόζια δαπάνη

Σοσριζμός

3.530

338.753.005

2.924

253.239.130

Δμπόριο - Τπηρεζίες

6.795

250.580.618

5.481

176.439.529

Μεηαποίηζη

4.158

381.439.699

3.399

287.463.219

14.483

970.773.323

11.804

717.141.879

Δμπόριο - Τπηρεζίες

4.319

156.039.713

3.514

110.544.563

Μεηαποίηζη

2.155

195.267.377

1.719

142.370.337

Σοσριζμός

2.034

247.845.438

1.732

193.949.657

ζςν. Νέων-Υπό ζύζηαζη

8.508

599.152.529

6.965

446.864.556

Γενικό Σύνολο

22.991

1.569.925.851

18.769

1.164.006.435

ζςν. Υθιζηάμενων

Νέες - Τπό ζύζηαζη

Αξιολόγηζη πποηάζεων

Τομέαρ

2. Δυνατότθτα τραπεηικοφ δανειςμοφ με ευνοϊκοφσ όρουσ για τθν υλοποίθςθ του
επιχειρθματικοφ ςχεδίου:
Όπωσ αναφζρεται και ςτον Οδθγό Εφαρμογισ του προγράμματοσ, ο δικαιοφχοσ τθσ
ενίςχυςθσ προκειμζνου να καλφψει το ποςό τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, μπορεί να
χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ (ίδια ςυμμετοχι) ι/και δάνειο.
Σα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ, όπωσ π.χ. τα προγράμματα ΕΣΕΑΝ, του Σαμείου
Επιχειρθματικότθτασ (ΣΕΠΙΧ) και του προγράμματοσ JEREMIE, διατίκενται μζςω των
Σραπεηϊν για τθν διευκόλυνςθ των επενδυτϊν.
τουσ εγκεκριμζνουσ επενδυτζσ πρόκειται να ςταλεί ςχετικι αναλυτικι επιςτολι
ενθμζρωςθσ για τα προϊόντα που ιςχφουν όπωσ πχ θ παροχι εγγφθςθσ τθσ ΕΣΕΑΝ ΑΕ για
λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ επιςτολισ και θ παροχι επιχειρθματικϊν
δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ.
Επίςθσ θ επιςτολι κα παρζχει λοιπζσ πλθροφορίεσ όπωσ πχ θ διαδικαςία-ροι που
ακολουκεί θ επιχείρθςθ που ζχει ενταχκεί, προκειμζνου να χρθςιμοποιιςει
χρθματοδότθςθ ι εγγφθςθ από τισ Δράςεισ του ΣΕΠΙΧ.
3. Ενθμζρωςθ επιτυχόντων:
Οι ενδιαφερόμενοι μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ θ οποία κα δθμοςιευκεί ςτισ
ιςτοςελίδεσ τθσ ΕΤΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΠΑ www.espa.gr, και του
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr κα μποροφν να πλθροφορθκοφν για τθν επιλογι ι μθ τθσ
επενδυτικισ τουσ πρόταςθσ ςτθ δράςθ ενίςχυςθσ ΜΜΕ, τθν βακμολογία που ζλαβαν όςοι
εγκρίκθκαν κακϊσ και ςτοιχεία του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πρόταςισ τουσ.

Επίςθσ μποροφν να απευκφνονται για πλθροφορίεσ ς τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ανά
Περιφζρεια, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των οποίων είναι ςτον παρακάτω πίνακα.
τθ ςυνζχεια τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κα αποςταλοφν από τον ΕΦΕΠΑΕ αναλυτικζσ
επιςτολζσ με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για κάκε
επιμζρουσ επενδυτικό ςχζδιο.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ
Α/Α
1

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΛΑΝΔΣ

ΦΩΡΙΚΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Αηηική, Βόρειο
Αιγαίο, Νόηιο Αιγαίο

2

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ

3

ΚΔΠΑ – ΑΝΔΜ

Γσηική Δλλάδα,
Πελοπόννηζος,
Ήπειρος, Ιόνια
Νηζιά
Κενηρική και Γσηική
Μακεδονία

4

ΓΔΜ-Ο

5

ΑΝΓΙΑ

ηερεά Δλλάδα

6

ΑΔΓΔΠ

Θεζζαλία

7

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΚΡΗΣΗ

Αναηολική
Μακεδονία &
Θράκη

Κρήηη

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL / SITE

Βαλαωρίηοσ 4, ΣΚ
10671, ΑΘΗΝΑ

210 3620242

contact@elanet.gr
www.elanet.gr

Μιταλακοπούλοσ
58, ΣΚ 26221,
ΠΑΣΡΑ

2610 622711

efd@patrascc.gr
www.diaxeiristiki.gr

Οικιζμός Λήδα –
ο
Μαρία, 6 ΥΛΜ
Υαριλάοσ – Θέρμης,
ΣΚ 570 01, ΘΔΡΜΗ,
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Αποζηόλοσ ούζοσ
14, ΣΚ 69100,
ΚΟΜΟΣΗΝΗ

2310 480000

info@e-kepa.gr
www.e-kepa.gr

25310 35916

desm-123@otenet.gr
www.desm-os.gr

Θερμοπσλών &
Κύπροσ, 35100
ΛΑΜΙΑ
Δλ. Βενιζέλοσ 4 &
Ιάζωνος, ΣΚ 38221,
ΒΟΛΟ
Γιαμαλάκη 50 &
οθοκλή Βενιζέλοσ,
ΣΚ 71202,
ΗΡΑΚΛΔΙΟ

22310 67498

andia@otenet.gr
www.andia.gr

24210 76894

aedep@aedep.gr
www.aedep.gr

2810 302400

info@ank.gr
www.ank.gr

4.Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
1. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ βαςίςτθκε ςε δφο διακριτά ςτάδια: το
πρϊτο ςτάδιο ελζγχου τυπικϊν προχποκζςεων και δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των
προτάςεων και το δεφτερο ςτάδιο κατά το οποίο γίνεται αξιολόγθςθ των προτάςεων με
βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια (Σεχνικι Κατάςταςθ Επιχείρθςθσ, Οικονομικι Κατάςταςθ
Επιχείρθςθσ (μόνο για τισ υφιςτάμενεσ), Κατάςταςθ Επενδυτικοφ χεδίου, Επιπτϊςεισ
Επενδυτικοφ χεδίου ςτθν κοινωνία και οικονομία).
2. Η κάκε πρόταςθ βακμολογικθκε από δφο διαφορετικοφσ αξιολογθτζσ επιλεγμζνουσ από
εγκεκριμζνο μθτρϊο, με βάςθ τα κριτιρια του οδθγοφ. Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι οι εξισ:
•Οι προτάςεισ ανατίκενται προσ εξζταςθ ςτουσ αξιολογθτζσ με κλιρωςθ.

•Κάκε κλιρωςθ για χρζωςθ πρόταςθσ ςε αξιολογθτι, λαμβάνει χϊρα από τουσ
υπεφκυνουσ τθσ διαδικαςίασ, τθ ςτιγμι τθσ διενζργειασ τθσ αξιολόγθςθσ. Κανζνα
εμπλεκόμενο μζροσ δε γνωρίηει εκ των προτζρων το φυςικό πρόςωπο που κα αναλάβει τθν
αξιολόγθςθ.
•ε περίπτωςθ που θ απόκλιςθ τθσ βακμολογίασ των δφο αξιολογθτϊν είναι πάνω από 25%
του άριςτα, θ πρόταςθ ανατίκεται, με τθν ίδια διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, ςε τρίτο
αξιολογθτι, και ωσ επικρατοφςεσ προσ περαιτζρω χριςθ αξιολογιςεισ κεωροφνται εκείνεσ
όπου οι βακμολογίεσ εμφανίηουν τθν μικρότερθ μεταξφ τουσ απόκλιςθ.
•Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε χϊρουσ που διακζτονται για το ςκοπό αυτό από τον
ΕΦΕΠΑΕ και θ όλθ διαδικαςία εποπτεφεται από αρμόδιουσ επόπτεσ.
•Από τθ ςτιγμι τθσ χρζωςθσ μιασ πρόταςθσ, ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ δεν
είναι επιτρεπτι θ ζξοδοσ από τουσ προβλεπόμενουσ χϊρουσ, θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων
και θ οποιαδιποτε επικοινωνία του αξιολογθτι με άλλα πρόςωπα. ε περίπτωςθ
αναγκαςτικισ διακοπισ τθσ αξιολόγθςθσ, ακυρϊνεται θ ςχετικι διαδικαςία και θ πρόταςθ
δρομολογείται προσ νζα χρζωςθ.
3.Σζλοσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ οριςτικοποιεί τθν τελικι βακμολογία και το φυςικό και
οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε πρόταςθσ.
4.υνεργαςία με τισ Περιφζρειεσ
Οι πόροι τθσ δράςθσ προζρχονται από τα Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα.
Οι Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ ιταν πενταμελείσ. Σρία μζλθ (μεταξφ των οποίων και ο
Πρόεδροσ) προζρχονταν από τισ Περιφζρειεσ κατ επιλογι του αντίςτοιχου Περιφερειάρχθ,
ζνα μζλοσ από τθν ΕΤΔ – ΕΠΑΕ και ζνα μζλοσ από τον ΕΦΕΠΑΕ.
τθ δράςθ αυτι, ζχουμε για πρϊτθ φορά τθν πραγματικι ςυνεργαςία του Κεντρικοφ
Τπουργείου με τθν Περιφζρεια, κατά τθν οποία οι Περιφερειακζσ Αρχζσ είχαν ουςιαςτικό
ρόλο ςτον κακοριςμό του περιεχομζνου τθσ προκιρυξθσ ωσ προσ το πλαίςιο τθσ
περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ, απαίτθςθ που ςυνόδευε τθν δράςθ από τθν αρχι
του ςχεδιαςμοφ τθσ (επτζμβριοσ 2011) ςε ςυνδυαςμό με το ενιαίο για όλθ τθ χϊρα
ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ δράςθσ (προκιρυξθ, αξιολόγθςθ, διαχείριςθ) που εφαρμόςτθκε.
τθν μζχρι τϊρα ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠΑΕ (ΕΤΔ ΕΠΑΕ) που
ζχει τον ςυντονιςμό τθσ όλθσ δράςθσ και τον ΕΦΕΠΑΕ (με τουσ Περιφερειακοφσ του
εταίρουσ) που είναι ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ, οι Περιφζρειεσ:
•ςυμμετείχαν ςτον κακοριςμό του ουςιαςτικοφ περιεχομζνου τθσ προκιρυξθσ με τθν
εξειδίκευςθ των όρων και προχποκζςεων επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων ωσ προσ το
πλαίςιο τθσ Περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ και τθν ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, τθν αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ και τθν
ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ. Δθλαδι κατζνειμαν τουσ πόρουσ ανά είδοσ επιχείρθςθσ
(υφιςτάμενεσ, υπό ςφςταςθ- νζεσ) και ανά τομζα δραςτθριότθτασ (μεταποίθςθ, τουριςμό,
εμπόριο-υπθρεςίεσ).

•ςτελζχωςαν τισ Επιτροπζσ αξιολόγθςθσ δθλαδι ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εποπτεία
τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και είχαν τθν ουςιαςτικι ευκφνθ επιλογισ των επιλζξιμων
προτάςεων.
Σο αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ κρίνεται αρκετά επιτυχθμζνο και ςίγουρα κα είναι
χριςιμο ωσ ςτοιχείο για μελλοντικζσ επιλογζσ.

