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« ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΣΤΟΧΟΣ: 

Η δράση  «Εξωστρέφεια -ΔιεθνοποίησηΜΜΕ»  αφορά την οικονοµική υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τόσο 

µεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων µε προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισµού) στρατηγικούς 

τοµείς της χώρας, που επιθυµούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους 

θέσης στην παγκόσµια αγορά. 

Η δράση θα συµβάλλει αποτελεσµατικά τόσο στη διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρηµατικών προσπαθειών 

που αναπτύσσονται µέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της 

επιχειρηµατικής δράσης αυτών στις νέες ή στις αναδυόµενες αγορές. Επίσης, µέσα από τις στοχευµένες επιλογές η 

δράση παρέχει την αναγκαία υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για συµµετοχή σε 

περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας και για τον οργανωτικό και επιχειρηµατικό αναπροσανατολισµό τους 

προτρέποντας την ανάπτυξη ανταγωνιστικών µορφών επιχειρηµατικής λειτουργίας. 

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είτε σε 

εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ ενθαρρύνει τα υλοποιούµενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγµένες 

κατευθύνσεις είτε σε επίπεδο οµοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάµενες ΜµΕ (ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις) µε τουλάχιστον δύο ολοκληρωµένες διαχειριστικές χρήσεις, 

συνεταιρισµοί, συνεργατικά σχήµατα. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Από 30.000 € έως 250.000 € 
  
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50%  των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

• κτιριακά 

• µηχανήµατα και εξοπλισµός 

• συστήµατα ποιότητας 

• Η/Υ και λοιπά περιφερειακά 

• λογισµικό και µηχανογραφικά συστήµατα 

• δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας 

• δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήµισης – συµµετοχής σε εκθέσεις !
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ κιν. : 6948805455  e-mail : chris@cosmoshellas.com
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