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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣAΝΑΤΟΛΙΣΜΟ», 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
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. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των  50.000.000  €. 
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η Δράση απευθύνεται σε Πολύ Μικρές , Μικρές και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης Χρηματοδότησης:  

 έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική Χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας 
 διαθέτουν Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω 

της συμμετοχής τους σε 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.  
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 € και το ποσοστό της χρηματοδότησης έκαστου 
Επενδυτικού Έργου έχει οριστεί στο 50% των Επιλέξιμων Δαπανών. 
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση έχει οριστεί σύμφωνα με τα κάτωθι: 

 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 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αναμένεται να είναι οι ακόλουθες : 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
1 Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης   

2 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων  εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως 
αεροπορικά εισιτήρια και  επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης 

3 Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση 
4 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 
5 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών 

6 Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας 
περιπτέρου κ.λπ.) 

7 Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων.  
Οι 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 
 
Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08/01/18.  
Επισημαίνεται ότι 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. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την  ENERGY FINANCIAL GROUP, 
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν τροποποιηθεί σε 
μεγάλο βαθμό/ εις ολόκληρον. 


