
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

«Επιχειρούµε Έξω» 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης προκήρυξε το πρόγραµµα «Επιχειρούµε Έξω», στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 

Καινοτοµία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων εξαγωγικών 

µεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της 

διεθνούς παρουσίας των προϊόντων τους, µέσω συµµετοχής τους σε εµπορικές εκθέσεις που 

διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες πριν από την ηµεροµηνία της αίτησης χρηµατοδότησης θα πρέπει: 

• Να είναι εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια. 

• Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης των έργων αποκλειστικά µία Περιφέρεια.  

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον µία δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση. 

• Να διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) που θα αφορούν σε 

προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους σε εµπορικές εκθέσεις.  

 

Επιλέξιµοι ΚΑ∆ είναι οι 10 και 11 τρόφιµα – ποτά, 13 κλωστοϋφαντουργία, 14 παραγωγή 

ειδών ένδυσης – υπόδησης, 15 βιοµηχανία δέρµατος - δερµάτινων ειδών και οι κωδικοί 16 έως 

32 (ξυλεία, χαρτοποιία, εκτυπώσεις, χηµικά προϊόντα, παραγωγή φαρµάκων, κατασκευή 

ελαστικών & πλαστικών προϊόντων, προϊόντων γυαλιού, µαρµάρου, µεταλλικών προϊόντων 

και κατεργασία τους, ηλεκτρολογικού υλικού, επίπλων κλπ). 

• Να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών που προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν, µε 

έτος υπολογισµού την κλεισµένη χρήση του 2016. 

• Να εµφανίζουν θετικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο έτος 

υπολογισµού (διαχειριστική χρήση 2016). 

• Να µην είναι προβληµατικές, να µην έχουν ανακληθεί τυχόν ληφθείσες επιχορηγήσεις, και  

να µην έχουν επιβληθεί άνω των τριών προστίµων από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το 

ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.  

Ειδικότερα, ο προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση δύναται να ανέρχεται έως 20.000 Ευρώ 

για εκθεσιακό περίπτερο έως 20 m2, 35.000 Ευρώ έως 35 m2 και έως 50.000 Ευρώ για 

εκθεσιακό περίπτερο άνω των 50 m2. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων θα ορίζεται σε 30 µήνες από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.  

Σηµειώνεται ότι στους πρώτους 18 µήνες υλοποίησης του έργου από την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συµµετοχή σε µια τουλάχιστον 

εµπορική έκθεση, οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο αιτήµατος επαλήθευσης.   
 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και είναι οι ακόλουθες: 

• Κόστος συµµετοχής και καταχώρησης και εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης. 

• Έξοδα µετακίνησης και διαµονής των εκπροσώπων της επιχείρησης (έως 4 άτοµα) που 

θα συµµετέχουν σε κάθε εµπορική έκθεση, µε επιλέξιµες δαπάνες τα αεροπορικά εισιτήρια σε 

οικονοµική θέση, µετακινήσεων προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης  και διαµονή 

µέχρι 300 Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα.  

• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής, διαµόρφωσης αυτού και ενοικίαση 

απαιτούµενου εξοπλισµού, όπως οπτικοακουστικός εξοπλισµός. 

• Κόστος αποστολής και επιστροφής εκθεµάτων και κόστος ασφάλισής τους. 

• Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων διαχείρισης και 

λειτουργίας του περιπτέρου (διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου). Η δαπάνη δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 20% της εγκεκριµένης συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση. 

• ∆απάνες σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίων. Τα υποδείγµατα εντύπων (µακέτες) 

πρέπει να είναι τουλάχιστο δίγλωσσα και το επιλέξιµο κόστος σχεδιασµού δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 1.000 Ευρώ ανά υπόδειγµα εντύπου. 

• ∆απάνες παρακολούθησης και διαχείρισης υλοποίησης του έργου, έως 1.000 Ευρώ.  

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 

 

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας, µε ηµεροµηνία έναρξης την 18.01.2018 και έως εξάντλησης του 

διαθέσιµου προϋπολογισµού.  


