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Παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας το πρόγραμμα για την εξωστρέφεια 

των επιχειρήσεων 
 

Ημερίδα για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», πραγματοποίησε το 

Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με τη «Διαχειριστική 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων» μέλος του 

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την Τετάρτη 

6 Απριλίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 

 

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, ο 

οποίος αφού ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες για την παρουσία τους τόνισε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

δώσουν μεγάλη έμφαση στις εξαγωγές. «Πλέον η ζήτηση για τα προιόντα στη χώρα μας φθίνει. Είναι ώρα για 

όλους τους επιχειρηματίες να δώσουν έμφαση στις εξαγωγές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα που λειτουργεί και χρηματοδοτεί δράσεις που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων» τονίζει ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.  

ΤΡΙΠΟΛΗ   8/4/2011 
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Στη συνέχεια η κα.  Μάγδα Πετροπούλου υπεύθυνη για το πρόγραμμα, παρουσίασε αναλυτικά τα 

πλεονεκτήματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στο οποίο  μπορούν να υποβάλουν 

πρόταση οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων: 

α) Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 

χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν 

ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010. 

β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον 

τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ 

υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό 

σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με 

τουλάχιστον μία  επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α). 

γ) Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της  

Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα 

τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη 

εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους 

σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α). 

δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις 

συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός 

από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς 

του προγράμματος. 

Επιχορήγηση έως 50% 

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τη κατηγορία επιχειρήσεων στην 

οποία θα υποβληθεί η επενδυτική πρόταση  

α) 45% για μεμονωμένα  Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) 

β) 50% για την περίπτωση των συνεργασιών 

γ) 40% για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η 

διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των 

δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος 

περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος. 

Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται έως τις 24 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι, 
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Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες 

και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. Υπεύθυνη: Σοφία Σακελλαρίου. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 

Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από αριστερά: Η κα. Μάγδα Πετροπούλου, ο κ. Ιωάννης Μπουντρούκας ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης 
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