
 

 

Επιχειροφμε Ζξω – Υποςτήριξη Διεθνοφσ Προβολήσ ΜΜΕ με Εξωςτρεφή 
Προςανατολιςμό 

 
Σκοπόσ 
 

Το πρόγραμμα «Επιχειροφμε Ζξω – Υποςτήριξη Διεθνοφσ Προβολήσ ΜΜΕ με Εξωςτρεφή 
Προςανατολιςμό» 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. 
 
Δικαιοφχοι 
 

Πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ, πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 
 

 Ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία (1) διαχειριςτικι χριςθ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ. 

 Διακζτουν επιλζξιμουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) του Παραρτιματοσ VI τθσ 
πρόςκλθςθσ, οι οποίοι αφοροφν ςε προϊόντα που επικυμοφν να προωκιςουν μζςω τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ςτισ εμπορικζσ εκκζςεισ. Επίςθσ, κα πρζπει να παράγουν/μεταποιοφν τα προϊόντα αυτά. 

 Αναπτφςςουν ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα και ποςοςτό τουλάχιςτον 2% του ετιςιου κφκλου 
εργαςιών προζρχεται από εξαγωγζσ προϊόντων που παράγουν/μεταποιοφν. Ωσ ζτοσ υπολογιςμοφ 
λαμβάνεται θ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ. 

 
Προχπολογιςμόσ & ποςοςτό χρηματοδότηςησ 
 

Ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ €100.000.  
Η Δθμόςια Επιχοριγθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό 50%. 
 
Ο Προχπολογιςμόσ ανά εμπορικι ζκκεςθ ανζρχεται ςτα παρακάτω ποςά: 

 Μζχρι €20.000 ανά ζκκεςθ ςτισ περιπτώςεισ ςυμμετοχισ με περίπτερο μζχρι 20 τμ, με ανώτατο ποςό 
δθμόςιασ επιχοριγθςθσ €10.000. 

 Μζχρι €35.000 ανά ζκκεςθ ςτισ περιπτώςεισ ςυμμετοχισ με περίπτερο μζχρι 50 τμ, με ανώτατο ποςό 
δθμόςιασ επιχοριγθςθσ €17.500. 

 Μζχρι €50.000 ανά ζκκεςθ ςτισ περιπτώςεισ ςυμμετοχισ με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο 
ποςό δθμόςιασ επιχοριγθςθσ €25.000. 

 
  Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
 
Συμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ 

 Κόςτοσ ςυμμετοχισ και κόςτοσ καταχώριςθσ/εγγραφισ ςτον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ. 

 Ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των εκπροςώπων τθσ επιχείρθςθσ που κα ςυμμετζχουν ςε κάκε 
εμπορικι ζκκεςθ. Επιλζξιμα είναι τα κόςτθ μζχρι τεςςάρων (4) εκπροςώπων τθσ επιχείρθςθσ που 
αφοροφν ςε: 
 Αεροπορικά ειςιτιρια ςτθν Οικονομικι κζςθ. 
 Επιμζρουσ μετακινιςεισ προσ και από το χώρο διοργάνωςθσ τθσ ζκκεςθσ. 
 Διαμονι μζχρι του ποςοφ των €300 ανά άτομο ανά θμζρα. 



 

 

 Ενοίκιο περιπτζρου, κόςτοσ καταςκευισ/διαμόρφωςθσ αυτοφ και ενοικίαςθ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
π.χ. οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ για τισ ανάγκεσ προβολισ. 

 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 κλπ). Το κόςτοσ των αμοιβών αυτών ςυνολικά δεν 
μπορεί να υπερβαίνει ωσ ποςοςτό το 20% τθσ εγκεκριμζνθσ κατά τθν ζνταξθ ςυνολικισ δαπάνθσ για 
κάκε ζκκεςθ. 

 Κόςτοσ ςχεδιαςμοφ και μετάφραςθσ φυλλαδίου/ων (πλθροφοριακοφ εντφπου). Τα υποδείγματα 
εντφπων (μακζτεσ) πρζπει να είναι τουλάχιςτον δίγλωςςα (όχι απαραίτθτα ςτο ίδιο ζντυπο) και το 
ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ ςχεδιαςμοφ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των €1.000 ανά υπόδειγμα 
εντφπου. 
 

Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του ζργου 
Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ παροχισ υπθρεςιών παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ υλοποίθςθσ 
ςφμφωνα με το Άρκρο 18 του Γενικοφ Απαλλακτικοφ Κανονιςμοφ 651/2014 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 
υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Να αφοροφν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 Δεν αποτελοφν ςυνεχι ι περιοδικι δραςτθριότθτα οφτε ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ 
δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ π.χ. τακτικζσ υπθρεςίεσ παροχισ φορολογικών και νομικών ςυμβουλών 
ι διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ. 

Πικανζσ δαπάνεσ διαμονισ, μετακίνθςθσ και λοιπζσ δαπάνεσ ταξιδιών των ςυμβοφλων περιλαμβάνονται 
ςτθ ςυνολικι αμοιβι τουσ και δεν είναι επιλζξιμεσ ωσ διακριτζσ δαπάνεσ. 
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανών ορίηεται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 
 
Προθεςμία και διάρκεια ζργου 
 
Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των επενδυτικών ςχεδίων ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα 

Κρατικών Ενιςχφςεων (ΠΣΚΕ) ορίηεται θ 08/01/2018, ζωσ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ και το 

αργότερο μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ (18) μθνών από τθν αρχικι δθμοςίευςι τθσ πρόςκλθςθσ. Τα εγκεκριμζνα 

ζργα κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ (30) μθνών από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

 

 

Η DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  είναι η εταιρία ςυμβοφλων με τη μεγαλφτερη δραςτηριότητα ςτο χώρο των επιδοτοφμενων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομζνου ότι ζχει επιτφχει την ζγκριςη επιχορήγηςησ από τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ για ζνα 
μεγάλο αριθμό επενδφςεων επιχειρήςεων, που κατζχουν ηγετική θζςη ςτην εγχώρια αγορά. 
Είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε πληροφορία ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογήσ και την δυνατότητα ζνταξησ επζνδυςησ 
τησ εταιρίασ ςασ ςτισ ευεργετικζσ διατάξεισ επιχορηγοφμενων προγραμμάτων [Αν. Νόμοσ, νζο ΕΣΠΑ κτλ], όπωσ επίςησ και για κάθε 
διευκρίνιςη ςε θζματα γενικότερησ τεχνικήσ και ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ ςτα πλαίςια τησ αναπτυξιακήσ πορείασ τησ επιχείρηςήσ 
ςασ. 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνήςετε με τουσ: Καθ. Αναςτάςιο Ηαγοριανό, κ. Κώςτα Γιαλή, κα Δζςποινα 
Τουρτοφνη (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040). 
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