∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ενδιάµεσο Φορέα
∆ιαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»,
ΕΦΕΠΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα:
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται ακολούθως:
1. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε συνολικό ποσό 200 εκατ. € (∆ηµοσία ∆απάνη). Ποσό
το οποίο αναλύεται σε: (ι) υφιστάµενες επιχειρήσεις 180 εκατ. € (140 εκατ. € για πολύ µικρές
και µικρές επιχειρήσεις και 40 εκατ. € για µεσαίες επιχειρήσεις) και (ιι) νέες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις 20 εκατ. €
2. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν από µία πρόταση:
 Υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν
υποστηρικτικά σε αυτές
 Νέες και υπό σύσταση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ή που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο
στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές
3. Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30 έως 400 χιλ. € (µη
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις και από 100 έως 800
χιλ. € (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τις µεσαίες επιχειρήσεις.
4. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης αυξάνεται στις
περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και µέχρι του ορίου 50% για
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29.7.10 µέχρι τις 20.12.10 και ώρα 14:00.
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 218 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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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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}.

