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Σε αυτό το τεύχος
 Προσέγγιση LEADER
 Προγράμματα για ιδιώτες

Ενημερωτικό δελτίο

Πηγή:www.manwithvannottingham.co.uk

Αν και στην πραγματικότητα η μετακόμιση ήταν μια διαδικασία κουραστική και μερικές φορές επίπονη οι
συνεργάτες της εταιρείας απέδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν όχι μόνο στις πνευματικές εργασίες αλλά
και στις εργασίες που απαιτούν την κατάθεση ψυχής και τη σωματική κόπωση φέρνοντας σε πέρας μια ομολογουμένως δύσκολη αποστολή λόγω και των ειδικών συνθηκών (έλλειψη ανελκυστήρα, υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλος όγκος αρχείου, επίπλων και εξοπλισμού).
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ μετά από 10 χρόνια παρουσίας στο προηγούμενο κτήριο μεταστεγάστηκε σε άλλο χώρο. Τα νέα γραφεία συνολικού εμβαδού 600 τ.μ περίπου σε ενιαίο χώρο πληρούν όλες
τις σύγχρονες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η νέα μας διεύθυνση στην οποία μπορείτε
πλέον να μας βρίσκετε ή να επικοινωνείτε μαζί μας είναι:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ
Μεραρχίας 67, Σέρρες, ΤΚ 62123
Τηλ. 23210 64402 – 3
Fax: 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr
web site: www.aneser.gr
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Αφού μαζέψαμε
τα πράγματα
από τα γραφεία

Με κάθε μέσο
τα μεταφέραμε
στις νέες μας
εγκαταστάσεις

Στην αρχή στοιβάχτηκαν
Και στη συνέχεια
ξεκίνησε η
τακτοποίηση
τους
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Παράταση υποβολής προτάσεων για την 3η Προκήρυξη του LEADER
Παράταση στην υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER η οποία έληγε στις 16 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. μέχρι και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου
2013.
Ειδικά τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται ώριμο επενδυτικό ενδιαφέρον, γεγονός που κάνει τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. αισιόδοξα για την διαδικασία και την υπερκάλυψη των στόχων
του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για
να λάβουν ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα LEADER αλλά και για τις λεπτομέρειες όσον
αφορά την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων.
Το τεύχος της πρόσκλησης καθώς και το πλήρες υλικό που αφορά την προετοιμασία και
υποβολή των επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.aneser.gr
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η ένταξη των ιδιωτικών έργων της 2ης προκήρυξης του LEADER
και οι δικαιούχοι καλούνται να υπογράψουν τις συμβάσεις τους. Πρόκειται για 23 συνολικά
έργα το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 2.825.000 € .
Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ένταξη των έργων δημόσιου χαρακτήρα της ίδια
προκήρυξης ώστε οι φορείς να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(Αναδημοσίευση)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 5/8/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/10/2013
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»εντάσσεται στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑν.) προς
την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει:
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▪

Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως
μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας
προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

▪

Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής
των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

▪

Στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους
μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

▪

Στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών και δεσμών
συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
Ι) Ως προς το μέγεθος και την έναρξη λειτουργίας:
Όλες οι νέες και οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη δραστηριοτήτων μέχρι και την 01-08-2012 και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
ΙΙ) Ως προς την εταιρική μορφή της επιχείρησης:
Επιλέξιμες θεωρούνται:
1) οι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

Ομόρρυθμη

Εταιρία,

Ετερόρρυθμη

Εταιρία,

Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική

Εταιρία),

2) οι ατομικές επιχειρήσεις και
3) οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κατά περίπτωση κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ) Ως προς την κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των
κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες
ταξινομούνται, είτε με βάση την κύρια, είτε με βάση
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τη δευτερεύουσα ενεργή δραστηριότητά τους σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ- NACE 20082 του
Παραρτήματος VI του Οδηγού Εφαρμογής.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ»ενισχύονται έργα
ύψους προϋπολογισμού ύψους επένδυσης ως ακολούθως:
▪

από 20.000,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που
ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).

▪

από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που
εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος
της

επιχείρησης

και

την

σύναψη

ή

μη

συνεργασιών

και

διαμορφώνεται

ως

εξής:

1) Για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) του Κεφ. 6 του οδηγού εφαρμογής και για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:
▪

45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

2) Για την περίπτωση μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων χωρίς συνεργασίες, για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων επιλέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες επιχειρήσεις
(περιπτώσεις (Β) και (Γ)) του Κεφ. 6 του οδηγού εφαρμογής:
▪

35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για την περίπτωση των εμπορικών ΜΜΕ,

▪

30% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

3) Όλες οι κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών
είτε με επιλέξιμες εμπορικές επιχειρήσεις είτε με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περιπτώσεις
(Β) και (Δ) του Κεφ. 6 του οδηγού εφαρμογής):
▪

55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

4) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης
(Γ) του Κεφ. 6 του οδηγού εφαρμογής:
▪

45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις,

▪

55% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για όλες τις κατηγορίες των ΜΜΕ.
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Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε
νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:
▪

Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

▪

Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

▪

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας / ετικέτας. Ενέργειες ποιότητας και πιστοποίησης.

▪

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.

▪

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

▪

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

▪

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω διεύθυνση
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=309

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού



Συνδρομές

Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος

Συντακτική Ομάδα



Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος



Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος



Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος



Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό σας ή κάποιον που
Το επόμενο τεύχος
τον Οκτώβριο
του 2013

γνωρίζετε, στέλνοντάς μας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την λέξη Subscriber ή
Unsubscriber για εγγραφή ή διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε
μέσα από την ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδα.
Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Υπεύθυνος σύνταξης

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 62122, Τηλ. 23210 64402-3,



Fax: 23210 99639, www.aneser.gr e-mail: info@aneser.gr

Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

“Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας
έκδοση αν μπορείτε να τη
διαβάσετε ηλεκτρονικά .”
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