
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013:

Νέα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. τα οποία αναμένονται προς επίσημη δημοσίευση σύντομα:

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Π.Ε.Π.:

Πρόγραμμα στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε αυτές να προχωρήσουν σε υλοποίηση επενδύσεων με έμφαση στην

καινοτομία, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και την απ’ ευθείας τόνωση του επιχειρείν.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις λογίζονται όλες οι υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

(i) Εμπόριο

(ii) Μεταποίηση

(iii) Τουρισμός

(iv) Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός Επένδυσης:

Έως 100.000,00 Ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Έως 300.000,00 Ευρώ για τους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού.

Αναμενόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης: Έως 60%

2. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγική

αναβάθμιση της οικονομίας προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς και η προβολή στις αγορές διεθνώς.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις λογίζονται όλες οι υφιστάμενες και υπό σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με που έχουν

ως αντικείμενο την επιχειρηματική αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως επίσης και μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και επιλεγμένες

δραστηριότητες υπηρεσιών υπό κάποιες προϋποθέσεις (μη καθορισμένες έως τώρα).

Προϋπολογισμός επένδυσης

Έως 100.000,00 Ευρώ για επιχειρήσεις που δύναται να συμπεριλάβουν και ορισμένες μεταποιητικές ενέργειες του τελικού σταδίου παραγωγής

εφόσον δείχνουν συναφής με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος.

Έως 650.000,00 Ευρώ για ενίσχυση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με ενέργειες παραγωγής, προώθησης και ανάπτυξη νέων ή και

διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και κάποιες ακόμη προς καθορισμό δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις παραπάνω.

Αναμενόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης: Έως 55%

Η εταιρεία "SUSTCHEM ENGINEERING" διαθέτει πολυετή εμπειρία καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δύναται να υποστηρίξει

http://www.suschem.gr/


αποτελεσματικά την επιχείρησή σας στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων σε άμεση πάντα σχέση με το αντικείμενο της επένδυσης.

Παρέχουμε ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών από το στάδιο της ενημέρωσης, στην αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο

κατάλληλο επιδοτούμενο πρόγραμμα και από εκεί στην διαρκή παρακολούθηση μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου και την καταβολή του

εγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Ο όγκος του πελατολογίου μας και εν γένει οι απόψεις όσων συνεργάστηκαν ή και συνεργάζονται μαζί μας ως σήμερα είναι για μας η επιβεβαίωση

οργάνωσης και υπευθυνότητας.

SUSTCHEM Engineering
Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 - 8252510-14 - Fax: 210 - 8252575

email: info@suschem.gr - website: www.sustchem.gr
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