Δπάση «Επιχειπούμε Έξω»
Σκοπόρ: Η Γξάζε «ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΜΔ ΔΞΩ» έρεη ωο αληηθείκελν ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο
ηωλ ειιεληθώλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεωλ πνπ αλαπηύζζνπλ ήδε εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα,
κέζω ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο
ρώξεο.
1. Δικαιούχοι τηρ Δπάσηρ
Πνιύ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο:





έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δωδεθάκελεο δηάξθεηαο.
δηαζέηνπλ επηιέμηκνπο Κωδηθνύο Αξηζκνύο Γξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΓ), νη νπνίνη αθνξνύλ ζε
πξνϊόληα πνπ επηζπκνύλ λα πξνωζήζνπλ κέζω ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εκπνξηθέο
εθζέζεηο.
παξάγνπλ/κεηαπνηνύλ ήδε ηα πξνϊόληα απηά.
αλαπηύζζνπλ ήδε εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ εηήζηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ πξνέξρεηαη από εμαγωγέο πξνϊόληωλ πνπ παξάγνπλ/κεηαπνηνύλ.

2. Επιλέξιμοι Τομείρ Δπαστηπιότηταρ








Αγξνδηαηξνθή / Βηνκεραλία Σξνθίκωλ.
Πνιηηηζηηθέο θαη Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο (ΠΓΒ).
Τιηθά / Καηαζθεπέο.
Δλέξγεηα.
Πεξηβάιινλ.
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωλίαο ΣΠΔ.
Τγεία-Φάξκαθα.

3. Επιλέξιμερ Δαπάνερ
πκκεηνρή ζε Δκπνξηθέο Δθζέζεηο εθηόο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο:






Κόζηνο ζπκκεηνρήο θαη θόζηνο θαηαρώξηζεο/εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο.
Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηωλ εθπξνζώπωλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
ζε θάζε εκπνξηθή έθζεζε. Δπηιέμηκα είλαη ηα θόζηε κέρξη ηεζζάξωλ (4)
εθπξνζώπωλ ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνύλ ζε :
-Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζηελ Οηθνλνκηθή Θέζε
-Δπηκέξνπο κεηαθηλήζεηο πξνο θαη από ην ρώξν δηνξγάλωζεο ηεο έθζεζεο
-Γηακνλή κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 300€ αλά άηνκν αλά εκέξα.
Δλνίθην πεξηπηέξνπ, θόζηνο θαηαζθεπήο/δηακόξθωζεο απηνύ θαη ελνηθίαζε
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ π.ρ. νπηηθναθνπζηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιήο.
Κόζηνο απνζηνιήο θαη επηζηξνθήο ηωλ εθζεκάηωλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ








θόζηνπο αζθάιηζεο απηώλ).
Ακνηβέο
εμεηδηθεπκέλωλ
εμωηεξηθώλ
ζπλεξγαηώλ
απαξαίηεηωλ
γηα
ηε
δηαρείξηζε/ιεηηνπξγία ηνπ πεξηπηέξνπ (πρ Γηεξκελέαο, Φύιαθαο πεξηπηέξνπ θιπ). Σν
θόζηνο ηωλ ακνηβώλ απηώλ ζπλνιηθά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ωο πνζνζηό ην 20% ηεο
εγθεθξηκέλεο θαηά ηελ έληαμε ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα θάζε έθζεζε.
Κόζηνο ζρεδηαζκνύ θαη κεηάθξαζεο θπιιαδίνπ/ωλ (πιεξνθνξηθνύ εληύπνπ). Σα
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ εληύπωλ (καθέηεο) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δίγιωζζα (όρη
απαξαίηεηα ζην ίδην έληππν) θαη ην ζπλνιηθό επηιέμηκν θόζηνο ζρεδηαζκνύ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 1.000€ αλά ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ εληύπνπ.
Γηαρείξηζε θαη Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Η πξνζεζκία νινθιήξωζεο ηωλ ρξεκαηνδνηνύκελωλ έξγωλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνπο ηξηάληα (30) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο.

Πξνϋπνινγηζκόο αλά Δκπνξηθή
Έθζεζε
Μέρξη €20.000 αλά έθζεζε ζηηο
πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο κε
πεξίπηεξν κέρξη 20 ηκ
Μέρξη €35.000 αλά έθζεζε ζηηο
πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο κε
πεξίπηεξν κέρξη 50 ηκ
Μέρξη €50.000 αλά έθζεζε ζηηο
πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο κε
πεξίπηεξν άλω ηωλ 50 ηκ
Πξνϋπνινγηζκόο Γηαρείξηζεο θαη
παξαθνινύζεζεο πινπνίεζεο
έξγνπ
Μέρξη €1.000 γηα ηε δηαρείξηζε
θαη παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ
Γεκόζηα Δπηρνξήγεζε
(Κνηλνηηθή θαη Δζληθή) (%)
ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό
(ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 19)
Έωο 50% κε αλώηαην ην πνζό
ηωλ 10.000 €

Ιδηωηηθή
πκκεηνρή
(%)
Σνπιάρηζηνλ 50%

Έωο 50% κε αλώηαην ην πνζό
ηωλ 17.500 €

Σνπιάρηζηνλ 50%

Έωο 50% κε αλώηαην ην πνζό
ηωλ 25.000 €

Σνπιάρηζηνλ 50%

Γεκόζηα Δπηρνξήγεζε (Κνηλνηηθή
θαη Δζληθή) (%) ζύκθωλα κε ηνλ
Καλνληζκό (ΔΔ) 651/2014 (άξζξν
18)
Έωο 50% κε αλώηαην ην πνζό
ηωλ 500 €

Ιδηωηηθή πκκεηνρή (%)

Σνπιάρηζηνλ 50%

4. Επισήμανση



Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αλέξρεηαη ζηα
18.000.000 €.
Πεξίνδνο Τπνβνιήο από 08.01.2018 έωο εμαληιήζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.

Η εηαηξεία καο, . ΑΜΟΙΡΑ – Γ. ΜΠΑΡΓΑΚΙΓΗ Ο.Δ., δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ επηηπρή
ζύληαμε επελδπηηθώλ πξνηάζεωλ ζε παξόκνηα πξνγξάκκαηα. Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ
πιεξνθνξία παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε καδί καο ζην ηει: 2541083370 ή επηζθεθζείηε καο
ζηα γξαθεία καο ζην 3ν ρικ Ξάλζεο – Καβάιαο

