
      

               
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ  

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ», «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ» ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων                                                                  
από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με 
γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνης στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πιερίας ανοικτή 
ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό 
Βήμα», «Ψηφιακό Αλμα» & «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής 
ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».  
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 
στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 9, 1ος 
όροφος) στην Κατερίνη. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία 
(πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ και γενικότερα για την εκδήλωσης στα τηλ.: 
23510-23211 και 2310-480.000).  
 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολών αιτήσεων 
χρηματοδότησης (επενδυτικά σχέδια) και στις τρείς Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020. 
 
Ειδικότερα : 
 
α) Στόχος των Δράσεων  «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, 
ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και 
λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που 
αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης 
και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, παρουσία στα 
Social media κλπ).  
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 
5.000€ έως 50.000€ για το Ψηφιακό Βήμα και από 55.000€ έως 400.000€ για το 
Ψηφιακό Άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο 
Δράσεις. 
 
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 31 Οκτωβρίου 2018. 
 
β)  Η Δράση «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής των ΜΜΕ με 
Εξωστρεφή Προσανατολισμό» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  



      

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 
100.000 ευρώ, ενώ η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.  
 
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά: 
 
•Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, 
με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €. 
•Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, 
με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €. 
• Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 
τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €. 
 
Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.18. Η 
πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ 
(18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο- 
και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού - οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης. 
 
Η Δημόσια Δαπάνη και των τριών Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς 
Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 
– 2020. 
 
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε 
βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.  
 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
 
 

 


