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Επιχειροφμε Ζξω - Υποςτήριξη Διεθνοφσ Προβολήσ ΜΜΕ με Εξωςτρεφή Προςανατολιςμό  

 
 

Με μια ματιά 

 

Σφντομη περιγραφή: 

Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικών μεταποιθτικών 
επιχειριςεων που αναπτφςςουν ιδθ εξαγωγικι 
δραςτθριότθτα, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε εμπορικζσ 
εκκζςεισ που διοργανώνονται ςτθν ΕΕ και ςε τρίτεσ χώρεσ. 

Προχπολογιςμόσ ζργων: 
Μζχρι 100 χιλ.€. 
Η ςυνολικι Δθμόςια Δαπάνθ ανζρχεται ςε 50 εκατ. € 

Ποςοςτό επιδότηςησ: 50%  

Καταληκτική ημερομηνία:  
(για υποβολι πρόταςθσ) 

Οι προτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά από 8/1/2018 και 
αξιολογοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ μζχρι εξαντλιςεωσ 
του διακζςιμου προχπολογιςμοφ.. 

 
 

Αναλυτικι παρουςίαςθ 

Η Δράςθ ςτοχεφει ςτθν προώκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικών μεταποιθτικών 
επιχειριςεων που αναπτφςςουν ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
ςε εμπορικζσ εκκζςεισ που διοργανώνονται ςτθν ΕΕ και ςε τρίτεσ χώρεσ.  
 
Προχπολογιςμόσ τησ Δράςησ 

50 εκατ. ευρώ για το ςφνολο των περιφερειών τθσ χώρασ. 
 
Ποςοςτό επιδότηςησ 

Η Δθμόςια Επιχοριγθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό 50%. 
 
Δικαιοφχοι τησ Δράςησ 

Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ, οι οποίεσ πριν από τθν θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 

 ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία (1) διαχειριςτικι χριςθ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 
 διακζτουν επιλζξιμουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), οι οποίοι 

αφοροφν ςε προϊόντα που επικυμοφν να προωκιςουν μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
ςτισ εμπορικζσ εκκζςεισ 

 παράγουν/μεταποιοφν ιδθ τα προϊόντα αυτά 
 αναπτφςςουν ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα και ποςοςτό τουλάχιςτον 2% του 

ετιςιου κφκλου εργαςιών προζρχεται από εξαγωγζσ προϊόντων που 
παράγουν/μεταποιοφν.  
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Χρηματοδοτοφμενοσ Προχπολογιςμόσ Πλάνων Συμμετοχήσ ςε Εκθζςεισ 

Ο Προχπολογιςμόσ κάκε αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ μπορεί να ανζλκει μζχρι 100 χιλ. € και 
δφναται να περιλαμβάνει δαπάνεσ ωσ εξισ: 

 Μζχρι 20 χιλ. € ανά ζκκεςθ για ςυμμετοχι με περίπτερο μζχρι 20 τμ 
 Μζχρι 35 χιλ. € ανά ζκκεςθ για ςυμμετοχι με περίπτερο μζχρι 50 τμ 
 Μζχρι 50 χιλ. € ανά ζκκεςθ για ςυμμετοχι με περίπτερο άνω των 50 τμ  
 Μζχρι 1.000 € για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του ζργου 

 
Διάρκεια Υλοποίηςησ 

Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων ζργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 
τριάντα (30) μήνεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Στο διάςτθμα 
αυτό κα πρζπει να υποβλθκεί το απαιτοφμενο αίτθμα επαλικευςθσ / ολοκλιρωςθσ. 
Στουσ πρώτουσ δεκαοκτώ (18) μινεσ υλοποίθςθσ του ζργου (από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ) απαιτείται να ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυμμετοχι ςε μια (1) 
τουλάχιςτον εμπορικι ζκκεςθ και οι δαπάνεσ αυτισ να ζχουν πραγματοποιθκεί και να 
ζχουν αποτελζςει αντικείμενο αιτιματοσ επαλικευςθσ. Η μθ ςυμμόρφωςθ των δικαιοφχων 
με τθν ανωτζρω απαίτθςθ δφναται να επιφζρει τθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ 
πράξθσ τουσ. 
 
Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ 

Συμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, με επιλζξιμεσ τισ παρακάτω 
δαπάνεσ: 

 Κόςτοσ ςυμμετοχισ και κόςτοσ καταχώριςθσ/εγγραφισ ςτον κατάλογο τθσ 
Ζκκεςθσ   

 Ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ ζωσ τεςςάρων (4) εκπροςώπων τθσ επιχείρθςθσ 
που κα ςυμμετάςχουν ςε κάκε εμπορικι ζκκεςθ, όπωσ αεροπορικά ειςιτιρια 
και επιμζρουσ μετακινιςεισ προσ και από τον χώρο τθσ ζκκεςθσ. 

 Διαμονι ςτθ χώρα όπου πραγματοποιείται θ ζκκεςθ 
 Ενοίκιο περιπτζρου, κόςτοσ καταςκευισ/διαμόρφωςθσ και ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ 

(π.χ. οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ)  
 Κόςτοσ αποςτολισ και επιςτροφισ των εκκεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

κόςτουσ αςφάλιςθσ αυτών 
 Αμοιβζσ εξειδικευμζνων εξωτερικών ςυνεργατών απαραίτθτων για τθ 

διαχείριςθ/λειτουργία του περιπτζρου (π.χ. διερμθνζασ, φφλακασ περιπτζρου κ.λπ.) 
 Κόςτοσ ςχεδιαςμοφ και μετάφραςθσ φυλλαδίου/-ων.  

Οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ ζωσ και 30 μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ 
των επενδυτικών ςχεδίων ςτθ Δράςθ. 
 
Περίοδοσ υποβολήσ 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ορίηεται θ 08.01.18 
Η πρόςκλθςθ κα παραμείνει ανοιχτι προσ υποβολι αιτιςεων μζχρι εξαντλιςεωσ του 
διακζςιμου προχπολογιςμοφ και το αργότερο μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαοκτώ (18) μθνών 
από τθν αρχικι δθμοςίευςι τθσ.  
Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα αξιολογθκοφν με ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τθν 
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ ςτο ΠΣΚΕ. 

 


