ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΦΕΠΑΕ) ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραµµα:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μετακινούµε την Ελλάδα µε Ασφάλεια και Σεβασµό στο Περιβάλλον»
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εµπορευµατικών
οδικών µεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού µεταφορικού έργου µε χαµηλό κόστος, την
προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης εκποµπών ρύπων και τη µείωση κατανάλωσης καυσίµων,
καθώς και στην οδική ασφάλεια.
Για το σκοπό αυτό χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα
παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
Ι) ποσό 9.250.000,00 € από το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΙ) ποσό 6.000.000,00 € από το Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΙΙ) ποσό 9.000.000,00 € από το Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
ΙV) ποσό 750.000,00 € από το Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
V) ποσό 4.500.000,00 € από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α)
VI) ποσό 500.000,00 € από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν από µια πρόταση Υφιστάµενες, Νέες, νεοσύστατες και υπό
σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα
δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών
οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) και οι οποίες διαθέτουν ή θα αποκτήσουν τον επιλέξιµο κλάδο
(ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης».
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από
€30.000,00 έως €180.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης ποικίλει ανάλογα µε
το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ.1998/2006 De minimis aid και το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 άρθρα
14,19 και 40), από 70% έως 25%.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-02-2012 µέχρι τις 20-03-2012 ώρα 24:00 µέσω του
διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα
αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της
υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. 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, σε ένα από τους Εταίρους του
ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα Τραπεζικά
Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
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Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο σηµείο που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα
βρίσκουν στους
παρακάτω διαδικτυακούς τόπους του
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.
(www.ypoian.gr) και
(www.mindev.gov.gr), της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr,
www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥ∆- ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
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).

2

