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Επισειπούμε έξω 
 

     Προώπολογιςµόσ τησ Δράςησ 
          Ο προυπολογιςμόσ εύναι 50 εκατ. € για το ςύνολο των   
περιφερειών  τησ χώρασ. Η Δρϊςη ςυγχρηµατοδοτεύται από το 
Ευρωπαώκό Σαµεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και από εθνικούσ πόρουσ. 

 
 

 

εθνικούρ πόποςρ. 

 

 
 

 

Δικαιούχοι τησ Δράςησ 

       Πολύ Μικρϋσ, Μικρϋσ και Μεςαύεσ Επιχειρόςεισ, οι οπούεσ πριν από 

την ηµεροµηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ αύτηςησ 

χρηµατοδότηςησ: �  

-ϋχουν κλεύςει τουλϊχιςτον µύα (1) διαχειριςτικό χρόςη δωδεκϊµηνησ 

διϊρκειασ �     

-διαθϋτουν επιλϋξιµουσ Κωδικούσ Αριθµούσ Δραςτηριότητασ (ΚΑΔ), οι 

οπούοι αφορούν ςε προώόντα που επιθυµούν να προωθόςουν µϋςω 

τησ ςυµµετοχόσ τουσ ςτισ εµπορικϋσ εκθϋςεισ � 

- παρϊγουν/µεταποιούν όδη τα προώόντα αυτϊ� αναπτύςςουν όδη 

εξαγωγικό δραςτηριότητα και ποςοςτό τουλϊχιςτον 2% του ετόςιου 

κύκλου εργαςιών προϋρχεται από εξαγωγϋσ προώόντων που 

παρϊγουν/µεταποιούν. 

Χρηµατοδοτούµενοσ Προώπολογιςµόσ Πλάνων υµµετοχήσ ςε 

Εκθέςεισ 

 Κϊθε επιχεύρηςη δύναται να υποβϊλει αύτηςη χρηµατοδότηςησ 

προώπολογιςµού ϋωσ 100.000 €. Η Δηµόςια Επιχορόγηςη ανϋρχεται 

ςε ποςοςτό 50%. Ο Προώπολογιςµόσ ανϊ εµπορικό ϋκθεςη ανϋρχεται 

ςτα παρακϊτω ποςϊ: �  

Μϋχρι 20.000 € ανϊ ϋκθεςη ςτισ περιπτώςεισ ςυµµετοχόσ µε 

περύπτερο µϋχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποςό δηµόςιασ επιχορόγηςησ 

10.000 € �  

Μϋχρι 35.000 € ανϊ ϋκθεςη ςτισ περιπτώςεισ ςυµµετοχόσ µε 

περύπτερο µϋχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποςό δηµόςιασ επιχορόγηςησ 

17.500 €  

Μϋχρι 50.000 € ανϊ ϋκθεςη ςτισ περιπτώςεισ ςυµµετοχόσ µε 

περύπτερο ϊνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποςό δηµόςιασ επιχορόγηςησ 

25.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

  

 
    ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΑΗ 
 

  

  

 

Επιδοτούµενεσ Δαπάνεσ  
υμμετοχό ςε εμπορικϋσ εκθϋςεισ εκτόσ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ, µε 

επιλϋξιμεσ τισ παρακϊτω δαπϊνεσ: �  
-Κόςτοσ ςυμμετοχόσ και κόςτοσ καταχώριςησ/εγγραφόσ ςτον 

κατϊλογο τησ Έκθεςησ �  
-Έξοδα µμετακύνηςησ και διαµονόσ ϋωσ τεςςϊρων (4) εκπροςώπων τησ 
επιχεύρηςησ που θα ςυμμετϊςχουν ςε κϊθε εµπορικό ϋκθεςη, όπωσ 
αεροπορικϊ ειςιτόρια και επιµϋρουσ μετακινόςεισ προσ και από τον 
χώρο τησ ϋκθεςησ . Διαµονό ςτη χώρα όπου πραγµατοποιεύται η ϋκθεςη 
-Ενούκιο περιπτϋρου, κόςτοσ καταςκευόσ/διαµόρφωςησ και ενοικύαςη 

εξοπλιςµού (π.χ. οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςµόσ) � 
- Κόςτοσ αποςτολόσ και επιςτροφόσ των εκθεµϊτων 

ςυµπεριλαµβανοµϋνου και του κόςτουσ αςφϊλιςησ αυτών �  
-Αµοιβϋσ εξειδικευµϋνων εξωτερικών ςυνεργατών απαραύτητων για τη 
διαχεύριςη/λειτουργύα του περιπτϋρου (π.χ. διερµηνϋασ, φύλακασ 

περιπτϋρου κ.λπ.) �  
-Κόςτοσ ςχεδιαςµού και µετϊφραςησ φυλλαδύου/-ων. Οι δαπϊνεσ εύναι 
επιλϋξιµεσ από την ηµεροµηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ αύτηςησ 
χρηµατοδότηςησ ϋωσ και 30 µόνεσ από την ηµεροµηνύα ϋκδοςησ τησ 
απόφαςησ ϋνταξησ των επενδυτικών ςχεδύων ςτη Δρϊςη. 

 

Ωσ ηµεροµηνία έναρξησ τησ ηλεκτρονικήσ υποβολήσ ορίζεται η 08.01.18. 

 

Η Δρϊςη «ΕΠΙΧΕΙΡΟΤΜΕ ΕΞΩ» ϋχει ωσ αντικεύμενο την προώθηςη τησ 
εξωςτρϋφειασ των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρόςεων που 
αναπτύςςουν όδη εξαγωγικό δραςτηριότητα, μϋςω τησ ςυμμετοχόσ τουσ 
ςε εμπορικϋσ εκθϋςεισ που διοργανώνονται ςτην ΕΕ και ςε τρύτεσ χώρεσ. 
 
 
Περιφέρειεσ υλοποίηςησ τησ δράςησ 
 
Ορύζονται οι δεκατρεύσ (13) περιφϋρειεσ τησ χώρασ 
 
υνολικόσ προώπολογιςμόσ και κατανομή 
 
Δυτικό Μακεδονύα, Ιόνια Νηςιϊ, Πελοπόννηςοσ, Βόρειο Αιγαύο, 
Κρότη  10.000.000€ (Από 50.000.000€ ςύνολο προυπολογιςμου). 
 
Προώποθέςεισ υμμετοχήσ 
 
Οι βαςικϋσ προώποθϋςεισ ςυμμετοχήσ των επιχειρήςεων εύναι οι 
ακόλουθεσ: 
• να δραςτηριοποιούνται ό να δραςτηριοποιηθούν ςτην ελληνικό 
επικρϊτεια 
• να δηλώςουν ωσ τόπο για την υλοπούηςη των ενεργειών τησ παρούςασ 
δρϊςησ αποκλειςτικϊ μύα Περιφϋρεια. την αύτηςη χρηματοδότηςησ 
δηλώνεται η Περιφϋρεια ςτην οπούα βρύςκεται η ϋδρα τησ επιχεύρηςησ ό 
εκεύνη ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνη η μονϊδα/τόποσ παραγωγόσ 
του προώόντοσ/ων που θα προβληθεύ/ουν ςτην ϋκθεςη   
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• να ϋχουν την ιδιότητα τησ Μικρομεςαύασ Επιχεύρηςησ ςύμφωνα με το 
Παρϊρτημα Ι του Κανονιςμού (ΕΕ) 651/2014 τησ Επιτροπόσ 
(Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ), λαμβανομϋνων υπόψη των 
όρων για τη διατόρηςη τησ ιδιότητασ αυτόσ 
• να λειτουργούν νόμιμα διαθϋτοντασ την κατϊλληλη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, ϊδεια λειτουργύασ. την περύπτωςη που η ϊδεια δεν 
ϋχει εκδοθεύ ό ϋχει λόξει χρονικϊ, απαιτεύται η προςκόμιςη τησ ςχετικόσ 
αύτηςησ ϋκδοςησ/ανανϋωςησ αυτόσ 
• να λειτουργούν αποκλειςτικϊ με μύα από τισ ακόλουθεσ μορφϋσ 
επιχειρόςεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτόρα [Ανώνυμη Εταιρύα, 
Εταιρύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ, Ομόρρυθμη Εταιρύα ό Ετερόρρυθμη 
Εταιρύα, Ι.Κ.Ε, Ατομικό Επιχεύρηςη, Κοινωνικό υνεταιριςτικό 
Επιχεύρηςη του Ν. 4430/2016 ωσ ιςχύει , υνεταιριςμόσ], και να τηρούν 
ό να δεςμευτούν ότι θα τηρόςουν εφόςον εγκριθούν απλογραφικϊ ό 
διπλογραφικϊ βιβλύα του ν.4308/2014. 
• να μην εύναι προβληματικϋσ επιχειρόςεισ όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτισ 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ςχετικϊ με τισ κρατικϋσ ενιςχύςεισ για τη 
διϊςωςη και αναδιϊρθρωςη μη χρηματοπιςτωτικών προβληματικών 
επιχειρόςεων (2014/C249/01) (Παρϊρτημα ΙV ΟΡΙΜΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ) και ςτο 
ϊρθρο 2(18) του Καν. ΕΕ 651/2014. 
• να μη βρύςκονται υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη ό αναγκαςτικό 
διαχεύριςη 
• να μην εκκρεμεύ ςε βϊροσ τουσ ανϊκτηςη κρατικόσ ενύςχυςησ ϋπειτα 
από απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ με την οπούα μια ενύςχυςη 
κηρύςςεται παρϊνομη και αςυμβύβαςτη με την εςωτερικό αγορϊ 
• να δεςμευτούν ότι οι ενϋργειεσ/δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτη 
ςυγκεκριμϋνη αύτηςη χρηματοδότηςησ δεν ϋχουν χρηματοδοτηθεύ, 
ενταχθεύ και δεν θα υποβληθούν προσ ϋγκριςη χρηματοδότηςησ ςε ϊλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτεύται από εθνικούσ ό κοινοτικούσ πόρουσ 
 
 
• λα εκθαλίδοσλ ζεηηθό (κεγαιύηερο ηοσ κεδελός) αποηέιεζκα προ 

θόρωλ, ηόθωλ θαη 

αποζβέζεωλ. Ως έηος σποιογηζκού ιακβάλεηαη ε θιεηζκέλε 

δηατεηρηζηηθή τρήζε ποσ 
προεγείηαη ηοσ έηοσς σποβοιής ηες αίηεζες τρεκαηοδόηεζες, γηα ηελ 

οποία έτεη σποβιεζεί ε 
δήιωζε θοροιογίας εηζοδήκαηος θαη οη αληίζηοητες οηθολοκηθές 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ 

Λεωφόρος Γοσναράδων 

(24670)22171 / 27980 

(24670)27970 

http://www.helfurfe.gr 

 

 

• να μη βρύςκονται υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη ό αναγκαςτικό 
διαχεύριςη 
• να μην εκκρεμεύ ςε βϊροσ τουσ ανϊκτηςη κρατικόσ ενύςχυςησ ϋπειτα 
από απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ με την οπούα μια ενύςχυςη 
κηρύςςεται παρϊνομη και αςυμβύβαςτη με την εςωτερικό αγορϊ 
• να δεςμευτούν ότι οι ενϋργειεσ/δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτη 
ςυγκεκριμϋνη αύτηςη χρηματοδότηςησ δεν ϋχουν χρηματοδοτηθεύ, 
ενταχθεύ και δεν θα υποβληθούν προσ ϋγκριςη χρηματοδότηςησ ςε ϊλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτεύται από εθνικούσ ό κοινοτικούσ πόρουσ 
• να εμφανύζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενόσ) αποτϋλεςμα προ 
φόρων, τόκων και αποςβϋςεων. Ωσ ϋτοσ υπολογιςμού λαμβϊνεται η 
κλειςμϋνη διαχειριςτικό χρόςη που προηγεύται του ϋτουσ υποβολόσ τησ 
αύτηςησ χρηματοδότηςησ, για την οπούα ϋχει υποβληθεύ η δόλωςη 
φορολογύασ ειςοδόματοσ και οι αντύςτοιχεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 
(όπου απαιτεύται). 
• να μην ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 40 του Ν. 
4488/2017 (Α137/13.09.2017) 
• να υποβϊλλουν μια και μοναδικό αύτηςη χρηματοδότηςησ ανϊ Α.Υ.Μ. 
καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 

 

 




