Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία
και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International
Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά
εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και mentoring (επιχειρηματική καθοδήγηση).
Αφορά:
•Στον πρωτογενή τομέα: Συνεταιρισμούς
•Στο δευτερογενή
τομέα
επιχειρήσεις
κάθε
νομικής
μορφής που
δραστηριοποιούνται στους τομείς
•της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών
•Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) με προτεραιότητα
στους υποκλάδους
•παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων,
•κατεργασίας δέρματος και κατασκευή δερμάτινων ειδών
•παραγωγής μη μεταλλικών προϊόντων (Παραγωγή και κατασκευή
ψηφιδωτών, κεραμικών, πήλινων, πορσελάνης, γυάλινων αντικειμένων)
•κατασκευής επίπλων
•κατασκευής κοσμημάτων με επεξεργασία πρώτων υλών
•κατασκευής μουσικών οργάνων
•κατασκευής παιδικών παιχνιδιών
•είναι υφιστάμενες, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση,
•με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €1.500.000.
Εξαιρούνται επιχειρήσεις με αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, κάθε μορφής δημόσιαδημοτική επιχείρηση, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις τύπου
franchising.
Στην τελική επιλογή ωφελουμένων δίνεται προτεραιότητα σε υποψήφιους :
•που δεν έχουν ενισχυθεί στο παρελθόν από το ίδιο πρόγραμμα,
•η επιχείρηση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση είναι η κύρια επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και
•δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Μεταποίησης με καινοτόμες δράσεις.
Ο ωφελούμενος λαμβάνει δωρεά
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

σε

είδος

συνολικής

αξίας

έως

10.000

ευρώ

•παραγωγικού εξοπλισμού
•υπηρεσιών (λόγου χάρη επιχειρηματική καθοδήγηση, προωθητικές ενέργειες,
κατασκευή ιστοσελίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις) Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια μη
παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, και η κάλυψη κόστους
τεχνικών έργων και μισθοδοσίας.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά
εξοπλισμού και υπηρεσιών, θα διενεργηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC και στην
περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού
εργοστασιακής προέλευσης.
Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον
3 διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους

σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα
λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC.
Υποβολή αιτήσεων: Έως Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 15:00
Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και το έντυπο της Αίτησης
Συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Ποιοί Είμαστε
– Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί» με τον τίτλο «Πρόσκληση Συμμετοχής – Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων 2018».
Αρμόδια υπάλληλος,
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