ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 20072013»
(ΕΠΑΝ ΙΙ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας –Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
«ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Το Πρόγραµµα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και
αποσκοπεί στη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας υφιστάµενων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και
του δέρµατος και χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 15.000.000 ευρώ (∆ηµόσια
∆απάνη) από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
I. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα ( οκτώ
περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1), Άξονας Προτεραιότητας 2 : 1.700.000 €
II. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής (περιφέρεια Αττικής), Άξονας Προτεραιότητας 3
: 5.600.000 €
III. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης
Μακεδονίας), Άξονας Προτεραιότητας 4 : 6.000.000 €

(περιφέρεια

Κεντρικής

IV. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης (περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας,
Άξονας Προτεραιότητας 5 : 1.500.000 €
V. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας), Άξονας Προτεραιότητας 8 : 100.000 €
VI. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (περιφέρεια Ν. Αιγαίου),
Άξονας Προτεραιότητας 6 : 100.000 €
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αποστολή του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι : (α) η συµβολή στην άµβλυνση των
ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων
περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών
και (β) η συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην
Κοινότητα, χάρη στην συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική
ανασυγκρότηση των περιφερειών.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της
Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον
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ελληνικό χώρο στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του
δέρµατος και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές αναφέρονται
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος.
•

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές»
ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 150.000
ευρώ για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 ευρώ έως 200.000
ευρώ για τις Μεσαίες 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.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 21-6- 2010 µέχρι και την 14η ώρα (02:00
µµ) τις 24-08- 2010, µέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. www.eommex.gr.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται
κατά την Προκήρυξη του Προγράµµατος δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Οι
Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη
µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, στον EOMMEX A.E..
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει:
• Η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προτάσεων.
• Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα
στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ-συστηµένη αποστολή) ή στο
παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό
στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος
ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr, www.ypan.gr),
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (www.eommex.gr)
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr)
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στα τηλέφωνα 2107491222, 210-7491206, 210-7491279, 210-7491141, 210-7491238 και 210-7491139.
ΑΘΗΝΑ 4-6-2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
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).
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