
Η πολύχρονη εμπειρία της TFC&CO., της 

μεγαλύτερης εταιρείας συμβούλων σε 

θέματα retail και ανάπτυξης δικτύων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό 

με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό 

και την εμπειρία των στελεχών της στο 

χώρο των επιχειρήσεων, αποτελούν 

εγγύηση για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων ενίσχυσης.  

Κύριο μέλημα μας είναι η υποστήριξη των 

οικογενειακών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην εκμετάλλευση των 

επιδοτούμενων πόρων παρέχοντας έναν 

ολοκληρωμένο επιχειρηματικό 

σχεδιασμό προσαρμοσμένο: 

στις συνθήκες της αγοράς και στις 

υπάρχουσες συγκυρίες, 

στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και 

στα ανταγωνιστικά στοιχεία κάθε 

επιχείρησης 

Επιδότηση έως 60%Επιδότηση έως 60%  

(Νέο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ β’ κύκλος ΠΕΠ 2012)(Νέο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ β’ κύκλος ΠΕΠ 2012)   

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :  
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Επιχειρήσεων 
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ—

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ ΙΙ 

 

3 

Η εταιρεία μας 

NEWSLETTER 

Επιδοτήσεων 

   M A Ϊ O Σ   2 0 1 2  Ε Κ Δ Ο Σ Η  5 η  

Οι σωστές στρατηγικές κινήσεις, 

η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και 

η εξεύρεση νέων πόρων αποτελούν 

μονόδρομες επιλογές για κάθε επιχείρηση, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δύσκολες 

συνθήκες της αγοράς.  

Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις 

αποτελούν πλέον τις σημαντικότερες 

ευκαιρίες ανάπτυξης, εφόσον όμως αυτές 

αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό 

τρόπο. 

Το νέο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά 

στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων υφιστάμενων ή νέων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας στη 

μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο ή την 

παροχή υπηρεσιών (πλην εξαιρέσεων) για 

την υλοποίηση επενδύσεων 

προσανατολισμένων στην καινοτομία, το 

περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής 

 

"TFC &CO." 
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Η προθεσμία 

ολοκλήρωσης των 

χρηματοδοτούμενων 

επενδύσεων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει 

τους δεκαοκτώ (18) 

μήνες για την 

μεταποίηση και  

τον τουρισμό και τους 

δώδεκα (12) μήνες  

για τις άλλες  

θεματικές ενότητες   

ΠΕΠ (Β’ κύκλος 2012)ΠΕΠ (Β’ κύκλος 2012)  

Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από: 

30.000 έως 300.000 € για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» 

20.000 € έως 100.000 € για τις θεματικές ενότητες  «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»  

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ 

Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και 

αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. 

Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών 

πληροφορικής (ERP, CRM, λογιστικά 

προγράμματα κτλ). 

Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, 

συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ 

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας & προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Αμοιβές Συμβούλων 

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση, 

διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και 

εγκαταστάσεων (υδραυλικές - ηλεκτρολογικές 

εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ), 

δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.α. 

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα 

παραγωγής, συσκευασίας κλπ). 

Αγορά εξοπλισμού (έπιπλα, γραφεία, φωτοτυπικά, 

τηλεφωνικά κέντρα κτλ). 

Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού 

(Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.). 

Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός 

εξοπλισμός, συστήματα πυρόσβεσης – 

πυροπροστασίας,  συστήματα ασφαλείας κλπ). 

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 

αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ). 

N E W S L E T T E R  

υφιστάμενες επιχειρήσεις: με τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

νέες επιχειρήσεις: έως δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του 

επενδυτικού τους σχεδίου 

Κατηγορίες Ενισχύσεων 

 Μεταποίηση 

 Τουρισμός 

 Εμπόριο  

 Υπηρεσίες 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ύψος Προϋπολογισμού 

Ποσοστό Επιδότησης 

Το ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια.     

Ενδεικτικά: 

Αττική: 50% για μικρές επιχειρήσεις & 40% για μεσαίες 

Δυτ. Ελλάδα: 60% για μικρές επιχειρήσεις & 50% για μεσαίες 

Έναρξη Υποβολών 

Αναμένεται να καθοριστεί σύντομα με την επίσημη ημερομηνία. (Εντός Μάιου 2012) 

Τηλ: 210 67 56 200 

E-mail: pgr@tfc.gr  

Ενημερωθείτε άμεσα για τη  

δυνατότητα ένταξής σας: 
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Η διάρκεια 

υλοποίησης των 

εγκεκριμένων έργων 

ορίζεται σε 21 μήνες 

από την ημερομηνία 

της απόφασης ένταξης 

της επιχείρησης, με 

δυνατότητα εξάμηνης 

(6) παράτασης  

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ——ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ  

Δικαιούχοι 

απόκτησης και χρήσης πατεντών, 

πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο.  

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου 

προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.  

Ενέργειες μετεγκατάστασης 

μεταποιητικών επιχειρήσεων σε 

Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.) 

Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, 

Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές 

Εγκαταστάσεις 

Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και 

συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας 

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε 

αγορές – στόχους 

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης.  

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή 

N E W S L E T T E R  

Λειτουργικές Ενέργειες 

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές 

χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής 

συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με 

τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.  

Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις 

επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή 

δραστηριότητας. 

Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)  

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων 

Έναρξη Υποβολών 

Αναμένεται να καθοριστεί σύντομα με την επίσημη ημερομηνία.  

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές 

δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι 

επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.  

Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς 
προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης 
μεταποιητικών ενεργειών 
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και 
δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως: Παραγωγή και προώθηση 
νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων 
επιχειρηματικής υπεργολαβίας, Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών, 
Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης, Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 

Ύψος Προϋπολογισμού 

Α. Κατηγορία: 35.000€ – 100.000€ με επιδότηση 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.  

Β. Κατηγορία: 50.000€- 650.000€ με επιδότηση έως 55% ανάλογα με τον Χάρτη 

Περιφερειακών Ενισχύσεων  

Τηλ: 210 67 56 200 

E-mail: pgr@tfc.gr  

Ενημερωθείτε άμεσα για τη  

δυνατότητα ένταξής σας: 



 

Παρέχουμε: 

 

Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα επιδοτούμενα προγράμματα 

 

Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης 

 

Αξιολόγηση και προσαρμογή των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης 

 

Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας 

 

Υποστήριξη και ενημέρωση κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της πρότασης 

 

Παρακολούθηση και Διαχείριση του φακέλου (μετά την έγκριση) κατά τη φάση της υλοποίησης 

μέχρι και την εκταμίευση της επιδότησης 

 

Εάν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα 

απευθυνθείτε στους ειδικούς συμβούλους μας για να 

Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξής σας: 

 

210-6756200 

pgr@tfc.gr 

"TFC&CO." 
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