
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ  ΕΞΩ - Υποστήριξη  Διεθνούς  Προβολής  ΜΜΕ  με  Εξωστρεφή 
Προσανατολισμό 

 
Στόχος της δράσης 
 
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες 
.  
Προϋπολογισμός της Δράσης 
 
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας, εκ των οποίων τα 8 εκατ. ευρώ διατίθενται για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Δράση 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
 
Δικαιούχοι της Δράσης         
                                     
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. 
 Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε 

προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές 
εκθέσεις. 

 Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά. 
 Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.  
 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις 
 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η 
Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται 
στα παρακάτω ποσά: 

 Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με 
ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ. 

 Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με 
ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ. 

 Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με 
ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ. 
 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 
 
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες: 

 Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.  
 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα 

συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. 
 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση εξοπλισμού.  
 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους 

ασφάλισης αυτών. 
 Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του 

περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.). 
 Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. 

Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. 
 
 



 
Ηλεκτρονική Υποβολή 
 
Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών ξεκίνησε στις 18.01.2018 και η πρόσκληση θα 
παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το 
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (20-11-2017). Η 
αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ)(www.ependyseis.gr/mis). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Οι δυνητικοί 
δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβολής - ένταξης. 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία – Πληροφορίες: 

         Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 801 11 36 
300, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, infoepan@mou.gr 

         Κεντρική Μονάδα ΕΦΕΠΑΕ: Σεβαστουπόλεως 113 (4ος όροφος), Αθήνα, 210-
6985210, www.efepae.gr, info@efepae.gr 

         ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Θερμοπυλών & Κύπρου, Λαμία, 22310-
67498, www.andia.gr, andia@otenet.gr 
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