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«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
εκτός Ελληνικής Επικράτειας

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ




2.

Μέχρι 20.000€ / έκθεση για συμμετοχή
με περίπτερο μέχρι 20τ.μ.
Μέχρι 35.000€/έκθεση για συμμετοχή με
περίπτερο μέχρι 50τ.μ.
Μέχρι 50.000€/έκθεση για συμμετοχή με
περίπτερο άνω των 50τ.μ

Διαχείριση και Παρακολούθηση
υλοποίησης του έργου

Ως 1.000€

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας
1.1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε
εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που
αφορούν σε :


Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση



Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης



Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού
π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
 Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους
ασφάλισης αυτών)
 Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη

διαχείριση/λειτουργία του

περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν
μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε
έκθεση
Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το
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συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
εντύπου.
2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης
σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου
 δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή
διαφημιστικές υπηρεσίες.
Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται
στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
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