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Στόχος Δράσης: Η 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. 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις που 

αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα.  

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 50εκ € για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

Ένταση Ενίσχυσης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμών δαπανών. 

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου μπορεί να 

ανέλθει έως 100.000€.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις εκτός της Ελληνικής Επικράτειας: 

 

 Συμμετοχή και εγγραφή στον κατάλογο της Έκθεσης   

 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης  

 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού  

 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους ασφάλισης αυτών 

 Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.  

 

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να 

είναι κατά μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 
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Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 08.01.2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 

εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και έως 18 μήνες από την δημοσίευση της 

πρόσκλησης. 

 Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) 

αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 

 Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα γίνει κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με 

την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της κάθε επενδυτικής πρότασης. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για 

τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.             

                                         

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  
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