
Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                  Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010     

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τους ενδιαφερόµε-
νους για την προκήρυξη του προγράµµατος :  
 
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 
2007-2013) Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας - Γε-
νική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετά-
σχουν στο πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
 
 Το Πρόγραµµα εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
και αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βά-
σης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα προϊόντα και 
µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επι-
χειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση 
της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε 
ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωµάτωση γνώσης και και-
νοτοµίας. 
 Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
 Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση: 
 
           - Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (κατά την 
έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτη-
µα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται 
στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών 
που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά 
στον Οδηγό του προγράµµατος. 
 

          - Νέες και υπό σύσταση (start -up) µικρές και πολύ µικρές                      
επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρή-
σεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης 
και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί ανα-
φέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος του τοµέα της µετα-
ποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν σε µεταποιητικές 
δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους τοµείς της µε-
ταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµ-
µατος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέ-
ρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος. 



Σελίδα 2 

 Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύο-
νται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευ-
ρώ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» για το νοµό Αιτωλοακαρνανίας 
                       

 
  

 Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από 

την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε τις 

παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 

 

 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25% 

  

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 45% 

  

Εν δυνάµει Τραπεζική Συµµετοχή Το υπολειπόµενο ποσοστό 

Α/
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων 

  
20% 

2 Προµήθεια µηχανηµάτων, εξοπλισµού και 
λογισµικού 

∆απάνες για ΑΠΕ µόνο για τις νέες και υπό 
σύσταση επιχειρήσεις) 
  

100% 

15% 

3 Αγορά τεχνογνωσίας 

  
10% 

4 ∆απάνες απασχόλησης πρόσθετου 

προσωπικού- εργαζοµένων σε µειονεκτική 
θέση 

  

60,000€ 

5 ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση 

υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων σε 
ΒΕ.ΠΕ. 
  

10% 

6 Άυλες δαπάνες (συνολικά) 
- Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και 
διοίκησης έργου 

- Εκπόνηση µελετών και ερευνών 

- Μελέτη και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ια-
χείρισης (Ποιότητας, δοκιµών κ.α.) 

  

20%                                
4.000€                            

10.000€                               
10.000€ έκαστη 



Σελίδα 3 

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. 
 
 Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 
µέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, µέσω των δικτυακών τόπων του 
Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του 
ΥΠΟΙΑΝ  - http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://
www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis. 

 Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τo τηλέφωνo      
26410 74600. 

  Τest αντοχής για τις Ελληνικές τραπεζών  

  Η τράπεζα της Ελλάδος µε την Τρόικα θα διενεργούν το test 

αντοχής των Ελληνικών τραπεζών (τον Οκτώβριο το πρώτο και ανά 

τρίµηνο επαναληπτικά, σύµφωνα µε τη δέσµευση στο µνηµόνιο) ώστε να 

καταγράφουν δείκτες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε χρήση 

ακραίων σεναρίων. 

 Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα των 

ευρωπαϊκών stress test για τις 6 ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, ΑΤΕ, 

EUROBANK, ALPHA, Πειραιώς, Τ.Τ) σε σύνολο 91 Ευρωπ. Τραπεζών. 

 Αλλαγές στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ  

  Αλλαγές στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ φέρνουν 

οι αυξήσεις των συντελεστών. ( Η ΠΟΛ 1112/14-7-2010 καθορίζει τον 

τύπο και το περιεχόµενό τους). 

Πρόγραµµα για Αµπελουργούς 

  Έως 1-9-2010 θα υποβάλλουν αιτήσεις οι αµπελουργοί, που 

ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο Κοινοτικό πρόγραµµα εκρίζωσης και 

οριστικής εγκατάλειψης αµπελώνων, µε επιδότηση, που εφαρµόζεται 

στην χώρα µας. 


