∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο πλαίσιο της συνεργασίας
της 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 29 Ιουλίου 2010 έως και 30 Σεπτεµβρίου 2010
(υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) στο
πρόγραµµα
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που προκήρυξε πρόσφατα η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 20072013.
To πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» έχει κεντρικό στόχο την
ενίσχυση υφιστάµενων καθώς και νέων και υπό σύσταση µεταποιητικών
επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριµένων επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για τον µετασχηµατισµό της
µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή
διαφοροποιηµένα προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση
της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης
αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και
καινοτοµίας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος
ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ µε συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή. Το
πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού
προϋπολογισµού από 50.000,00 € έως 400.000,00 € ενώ το ποσοστό της
δηµόσιας χρηµατοδότησης (επιχορήγηση) κυµαίνεται από 35% έως και 45%,
ανάλογα µε τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.
Επιλέξιµες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση είναι οι υφιστάµενες και οι νέες
και οι υπό σύσταση πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α) ∆ραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που
δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, σύµφωνα µε τον πίνακα επιλέξιµων ΚΑ∆ 2008,
όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα III του οδηγού της Προκήρυξης
β) Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31.12.07 και
λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε (για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις) ή έχουν
αρχίσει την δραστηριότητά τους µετά την 1.1. 08 (για τις νέες επιχειρήσεις) και
λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε ή πρόκειται να ιδρυθούν από φυσικά
πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982 (για τις υπό σύσταση
επιχειρήσεις) και
γ) Είναι εταιρικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) καθώς και ατοµικές επιχειρήσεις
ή συνεταιρισµοί που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Στην κατηγορία των νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανήκουν, επίσης οι
λοιπές επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν

να επεκταθούν σε µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιµους τοµείς της µεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον
Οδηγό του προγράµµατος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος.
Επισηµαίνεται ότι, η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων είναι η 29η Ιουλίου 2010 και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 30η
Σεπτεµβρίου 2010. Παράλληλα , τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν το
αργότερο σε διάστηµα επτά ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτική
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
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 Αχαϊκή, ∆ράµας, ∆υτ. Μακεδονίας, ∆ωδεκανήσου,
Έβρου, Ευβοίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Πελοποννήσου, Λαµίας,
Λέσβου-Λήµνου, Παγκρήτια, Πιερίας, Σερρών, Χανίων και την Πανελλήνια
Τράπεζα, οι οποίες διαθέτουν 215 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 κυρίως στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µε φιλικότητα,
ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, συµβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή
υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.
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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}.

