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1057 προτάσεις στο πρόγραμμα, οι μισές στο Ν. Ιωαννίνων

Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από την Ήπειρο έκλεισε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος
που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο
εμπόριο, στις υπηρεσίες, μεταποίηση και τουρισμό.

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων ολοκληρώθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης, κατατέθηκαν από την Ήπειρο συνολικά 1057 προτάσεις, οι μισές
περίπου από το νομό Ιωαννίνων, αριθμός που δείχνει το υψηλό ενδιαφέρον και την βούληση
πολλών να επενδύσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο για την οικονομία και τη χώρα,
αξιοποιώντας όμως την επιχορήγηση που φτάνει και στο 60% της επένδυσης. Σε επίπεδο
χώρας οι 23.045 υπερκαλύπτουν τέσσερις φορές τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 456 εκ.
ευρώ.

Για την Ήπειρο έχουν προβλεφτεί να δοθούν 22,5 εκ. ευρώ ως επιχορήγηση, ποσό μικρό με
βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν. Η αξιολόγηση και το πόσο αυτή θα διαρκέσει θα κρίνει
και το πότε θα επιλεγούν οι επενδύσεις που θα επιχορηγηθούν, όλοι ελπίζουν να μην
τραβήξει σε μάκρος αυτή η διαδικασία. Αν αναλογιστεί κανείς ότι λίγες ημέρες, πριν
ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τελευταία παράταση οι υποβληθείσες
προτάσεις στην Ήπειρο δεν ξεπερνούσαν τις 120, αποτελεί επιτυχία η κατάθεση 1057 με
...τρέξιμο την τελευταία στιγμή για την ηλεκτρονική υποβολή.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για το νομό υποβλήθηκαν 551
προτάσεις εκ των οποίων οι 300 αφορούν το εμπόριο και τις υπηρεσίες, 151 τη μεταποίηση
και 100 τον τουριστικό κλάδο.

Υπερκάλυψη 4 φορές της επιχορήγησης

Από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης υπερκαλύφθηκε κατά τέσσερις φορές ο
προϋπολογισμός του προγράμματος. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 23.045 αιτήσεις
συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση
1.568.117.007 ευρώ, έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή
ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές, περίπου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της αγοράς στο πρόγραμμα, γεγονός
που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αυξανόμενη
εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Η ρευστότητα περιμένει...

Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε όμως για την ρευστότητα στην αγορά, που είναι
και ο βασικός στόχος μαζί με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο δρόμος είναι ακόμη
μακρύς. Κι αυτό γιατί οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να περάσουν από τη
μακρά κι επίπονη διαδικασία της αξιολόγησης, ώστε στη συνέχεια να φτάσουν στην
υλοποίηση.

Όπως εκτιμούν έμπειροι οικονομικοί κύκλοι η εξαγγελία της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Ανάπτυξης για άμεσο ρευστό στην αγορά δεν μπορεί να γίνει πράξη πριν
περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των
επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαΐου να κατατεθεί και ο φυσικός
φάκελος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αξιολόγηση, τον χρόνο της οποίας το Υπουργείο
τον έχει προσδιορίσει στο δίμηνο. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν αναδειχθεί οι αξιολογητές.
Έτσι με δεδομένο ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν κατατεθεί 23.045 αιτήσεις, δεν προβλέπεται
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να έχουν βγει αποτελέσματα νωρίτερα από το Νοέμβριο.
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