
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε συνεργασία µε τον  Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ, ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι  έχουν τη 

δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 10 Μαρτίου 2011 έως και 24 Μαΐου 2011 

(υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) στο  πρόγραµµα «Εξωστρέφεια-

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», που προκήρυξε πρόσφατα το Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

To πρόγραµµα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έχει κεντρικό 

στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας των µικροµεσαίων και υπό 

προϋποθέσεις των µεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθµιση της 

παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

 

 Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβληθούν προτάσεις είτε µεµονωµένα είτε στο πλαίσιο 

συµµετοχής σε οµαδικό σχήµα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό του 

προγράµµατος. 

 

Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ µε συγκεκριµένη 

περιφερειακή κατανοµή, επιχορηγούνται έργα προϋπολογισµού από 30.000,00 € έως 

250.000,00 €, ενώ το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 40% έως και 
50%.  

 

Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

Για τον Οδηγό του Προγράµµατος, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα 

έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για 

το πρόγραµµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται τις Συνεταιριστικές Τράπεζες  και την 

Πανελλήνια Τράπεζα, οι οποίες διαθέτουν 220 σηµεία προβολής του προγράµµατος και 
παραλαβής των προτάσεων που θα έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά, καλύπτοντας το 

σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

Σηµειώνεται ότι, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες παρέχοντας χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

και υπηρεσίες µε φιλικότητα, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, συµβάλλουν καθοριστικά 

στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών. 

 

 

                                                                                      

 

 
                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

                                                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 

∆ηµόσιο {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής. 
 


