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Επιχειρηματικούς συνδέσμους και Επιμελητήρια

Ε.Δ.: κ. Γενικό Πρόξενο (μέσω ημών)

Θέμα: Ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης εξωστρέφειας καναδικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και συναφή χρηματοδοτικά 
προγράμματα

Σας αποστέλλουμε συνημμένα συνοπτικό σημείωμα σχετικά με το πλαίσιο υποστήριξης της
εξωστρέφειας ων καναδικών εταιρειών και συνδέσμων, καθώς και τα συναφή προγράμματα
χρηματοδότησης  σε  επίπεδο  ομοσπονδιακής  κυβέρνησης.  Πέραν  αυτών  υφίστανται  και
προγράμματα που εκπορεύονται από τις καναδικές Επαρχίες.

                                                                 (ψηφιακή υπογραφή)

Διονύσης Πρωτοπαπάς
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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             Πλαίσιο υποστήριξης της εξωστρέφειας των καναδικών εταιρειών 
                        και συνδέσμων, και προγράμματα χρηματοδότησης

Σύνοψη

Η καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο υποβοήθησης
και  ενίσχυσης  των  καναδικών  εταιρειών  και  συνδέσμων  με  στόχο  την  αύξηση  των
εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων, και την προώθηση της καινοτομίας.

Η λογική  που διέπει  το σύστημα είναι  ότι  κάθε εταιρεία  που θέλει  να εξάγει  προϊόντα  /
υπηρεσίες πρέπει 

α) να προετοιμάζεται πριν ξεκινήσει τις επαφές στο εξωτερικό

β) να αυτοαξιολογείται με έναν εύκολο τρόπο διαδικτυακά και χωρίς κόστος 

γ) να μπορεί εύκολα να καταφύγει σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπορικών συμβούλων
κατ’ αρχήν εντός Καναδά στην περιοχή όπου υπάγονται και κατόπιν στο εξωτερικό.
Αυτονόητα, παρέχεται πληροφόρηση και για άλλους καναδικούς φορείς που ενεργούν
προς την ίδια κατεύθυνση

δ) να έχει δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών μέσων, εκτός τραπεζικού συστήματος, τα
οποία είναι προσβάσιμα διαδικτυακά τόσο ως προς την ενημέρωση όσο και ως προς
την υποβολή αίτησης

Για  να  επιτευχθούν  τα  ανωτέρω,  έχει  δημιουργηθεί  ένα  εξαιρετικά  απλό  website στην
διεύθυνση  https://www.tradecommissioner.gc.ca/ όπου  ενσωματώνεται  όλη  η
πληροφόρηση, χωρίς περιττές αναφορές.

https://www.tradecommissioner.gc.ca/


Α. Δομή συστήματος

Το σύστημα στηρίζεται στα εξής υπομέρη:

α) στον θεσμό των εμπορικών συμβούλων εντός του Καναδά. 
Υφίστανται 6 περιφερειακά γραφεία εμπορικών συμβούλων, ως εξής: 1) περιοχή 
Ατλαντικού, 2) Κεμπέκ και Νουβανούτ, 3) Οντάριο, 4) Μανιτόμπα και Σασκατσουάν, 5)
Αλμπέρτα και βορειοδυτικές Περιοχές, 6) Βρεταννική Κολομβία και Γιούκον. 
Η επικοινωνία με τους εμπορικούς συμβούλους γίνεται κυρίως με ψηφιακά μέσα, 
χωρίς φυσική παρουσία.

β) στο δίκτυο εμπορικών συμβούλων του Καναδά στο εξωτερικό.
Έχουν παρουσία σε 98 χώρες, ως εξής: 1) Ασία – Ειρηνικός (23 χώρες), 2) Ευρώπη 
(38 χώρες), 3) Λατινική Αμερική και Καραϊβική (18 χώρες), 4) Υποσαχάρια Αφρική (17 
χώρες), 5) ΗΠΑ – Μεξικό (2 χώρες). 
Σε αρκετές χώρες έχουν φυσική παρουσία σε περισσότερες από μία πόλεις. Φερ’ 
ειπείν στις ΗΠΑ έχουν παρουσία σε 19 πόλεις.

γ) σε ενιαίο ιστότοπο που ενσωματώνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφόρησης, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tradecommissioner.gc.ca/

δ) στα προγράμματα ενίσχυσης εταιρειών / συνδέσμων / κοινοτήτων

Πώς γίνεται η καθοδήγηση των εταιρειών:

1. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (πληροφορίες για ξένες αγορές, πρόγραμμα 
δράσεων, δασμοί / φόροι, δυνατότητες χρηματοδότησης, σημεία επικοινωνίας με 
εμπορικούς συμβούλους, κλπ.) είναι συγκεντρωμένες σε ενιαίο ιστότοπο.

2. Η εταιρεία επικοινωνεί με τον εμπορικό σύμβουλο της περιοχής της εντός Καναδά

3. Ο τοπικός εμπορικός σύμβουλος καθοδηγεί  την εταιρεία και κατόπιν, αυτή 
επικοινωνεί με τον εμπορικό σύμβουλο στην χώρα ενδιαφέροντος. Εφ’ όσον το 
επιθυμεί, είναι δυνατή και η απ’ ευθείας επικοινωνία με εμπορικό σύμβουλο στο 
εξωτερικό.

Προαπαιτούμενα για να ξεκινήσει η επικοινωνία της εταιρείας με τους 
εμπορικούς συμβούλους στον Καναδά ή το εξωτερικό:

 Να έχει αποκτήσει νομική μορφή και αριθμό φορολογικού μητρώου

 Να έχει κάνει διαδικτυακά αυτοαξιολόγηση εξαγωγικής ετοιμότητας

 Να έχει ετοιμάσει διεθνές επιχειρηματικό σχέδιο

 Να έχει κάνει βασική έρευνα της ξένης αγοράς

Το  δίκτυο  των  εμπορικών  συμβούλων  (trade  commissioners)  υπάγεται  στο  Καναδικό
Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ονομάζεται Global Affairs Canada.

https://www.tradecommissioner.gc.ca/quiz.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/offices-bureaux-internationaux.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/offices-bureau-canada.aspx?lang=eng
http://www.tradecommissioner.gc.ca/
http://www.tradecommissioner.gc.ca/




Β. Χρηματοδοτικά προγράμματα

Το  πλαίσιο  υποστήριξης  των  εταιρειών  /  συνδέσμων  /  κοινοτήτων  σε  ό,τι  αφορά  την
ενίσχυση των εξαγωγών, την προσέλκυση αμέσων ξένων επενδύσεων και την προώθηση
της καινοτομίας συμπληρώνεται από χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε
εταιρείες,  συνδέσμους,  οργανισμούς  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  αναλόγως  πάντοτε  του
αντικειμένου. 
Όλα τα προγράμματα είναι προσβάσιμα διαδικτυακά, σε ό,τι αφορά τόσο την πληροφόρηση
(περιγραφή, επιλεξιμότητα,  προϋποθέσεις,  διαδικασία) όσο και  την αίτηση υπαγωγής σε
αυτά.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

 CanExport SMEs  
 CanExport Associations  
 CanExport Innovation  
 CanExport Community Investments  

Αναλυτικότερα:

CanExport SMEs

Οι μικρές και μεσαίες εταιρείες έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση έως και 50.000  CAD
(36.500 €) για την ενίσχυση δραστηριοτήτων ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές. Καλύπτεται
έως και το 50% του κόστους για εξαγωγικό μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών
σας σε διεθνείς αγορές όπου η εταιρεία έχει χαμηλές  ή καθόλου πωλήσεις.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:
- Συγκέντρωση  πληροφοριών  αγοράς  (προσαρμοσμένη  έρευνα,  αναφορές  και

μελέτες)
- Αίτηση για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς αγορές
- Πιστοποίηση στις διεθνείς αγορές
- Νομικές και επιχειρηματικές συμβουλές από ειδικούς
- Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
- Μετάφραση, προσαρμογή ή δημιουργία υλικού μάρκετινγκ
- Παρακολούθηση  εικονικών  εμπορικών  εκθέσεων,  λειτουργιών  δικτύωσης,

συναντήσεων ή συνεδρίων
- Επισκέψεις σε αγορές του εξωτερικού
- Συμμετοχή  με  φυσική  παρουσία  σε  εμπορικές  εκθέσεις,  λειτουργίες  δικτύωσης,

συναντήσεις ή συνέδρια
- Συμμετοχή σε εμπορική αποστολή

Επιλέξιμες εταιρείες:
- Εταιρείες με σκοπό το κέρδος
- Εταιρείες  με   ανώνυμη  νομική  οντότητα,  περιορισμένης  ευθύνης  (LLP) ή)  ή

συνεταιρισμοί
- Καταχωρημένες στο  Canada Revenue Agency (φορολογική αρχή)
- Να απασχολούν έως 500  εργαζομένους πλήρους απασχόλησης
- Kύκλος εργασιών 100.000 έως 100 εκ.  CAD (73.000 έως 7,3 εκ.€) στον Καναδά

κατά τη διάρκεια του περασμένου οικονομικού έτους

https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/sme-pme/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/sme-pme/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/associations/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/innovation/index.aspx?lang=eng


CanExport     Associations  

Οι εθνικοί βιομηχανικοί ή εμπορικοί σύνδεσμοι / ενώσεις / οργανισμοί του Καναδά μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε ετήσια χρηματοδότηση έως και 250.000 CAD (182.500 €). 
Καλύπτονται έως 50% των επιλέξιμων δαπανών για νέες ή διευρυμένες δραστηριότητες 
διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης προς όφελος ολόκληρου του κλάδου αλλά και των 
μελών του οργανισμών, όπως και μη μελών.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:
- Εξαγωγική εκπαίδευση
- Δημιουργία  /  ενημέρωση  στρατηγικής  για  διεθνή  επιχειρηματική  ανάπτυξη  ή

διαφοροποίηση της αγοράς
- Συγκέντρωση  πληροφοριών  αγοράς  (προσαρμοσμένη  έρευνα,  αναφορές  και

μελέτες)
- Μετάφραση, προσαρμογή ή δημιουργία εργαλείων και υλικού μάρκετινγκ
- Παρακολούθηση  εικονικών  εμπορικών  εκθέσεων,  λειτουργιών  δικτύωσης,

συναντήσεων ή συνεδρίων
- Επισκέψεις σε αγορές του εξωτερικού
- Οργάνωση εμπορικών αποστολών για ΜΜΕ του κλάδου
- Οργάνωση εισερχόμενης αντιπροσωπείας ξένων αγοραστών
- Προσωπική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, λειτουργίες δικτύωσης, συναντήσεις

ή συνέδρια

Επιλέξιμοι σύνδεσμοι / ενώσεις / οργανισμοί:
- Καναδική εθνική βιομηχανία ή εμπορικές ενώσεις
- Καναδικά εθνικά διμερή εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικά συμβούλια
- Καναδικές εθνικές οριζόντιες / πολυτομεακές οργανώσεις
- Καναδικοί  εθνικοί  οργανισμοί  που αντιπροσωπεύουν εταιρείες που ανήκουν κατά

πλειοψηφία  σε  ομάδες  που  δεν  εκπροσωπούνται  στο  εμπόριο  (π.χ.  ιθαγενείς,
γυναίκες, LGBTQ2)

Προϋποθέσεις:
- Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας
- Να μη πωλεί προϊόντα των μελών του
- Να  έχουν  επαρκή  ίδια  έσοδα  για  την  κάλυψη  του  50%  του  κόστους  για

προτεινόμενες δραστηριότητες, επιβεβαιωμένα από οικονομικές καταστάσεις 2 ετών

https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/associations/index.aspx?lang=eng


CanExport     Innovation  

Καινοτόμες εταιρείες  έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση έως και 75.000 CAD (55.000 €)
για να βοηθήσουν στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) για μια τεχνολογία. Καλύπτεται έως και
το  75% του κόστους  για  την  επιδίωξη  και  υπογραφή συνεργατικών συμφωνιών  Ε&Α με
διεθνείς εταίρους και επενδυτές.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:
- Αίτηση για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς αγορές
- Αίτηση για πιστοποίηση στις διεθνείς αγορές
- Νομικές και επιχειρηματικές συμβουλές από ειδικούς
- Αποστολή  τεχνολογίας  για  τον  προσδιορισμό  της  σκοπιμότητας/συμβατότητας  με

την τεχνολογία ενός συνεργάτη
- Μετάφραση, προσαρμογή και δημιουργία διαφημιστικών σχεδίων ή υλικού
- Συμμετοχή σε λειτουργίες εικονικής δικτύωσης, συναντήσεις ή συνέδρια
- Ταξείδια   στο  εξωτερικό  ή  στον  Καναδά  για  συναντήσεις  με  προκαθορισμένους

ξένους συνεργάτες ή επενδυτές
- Συμμετοχή σε εκδήλωση ή συνέδριο για συνάντηση με προκαθορισμένους ξένους

εταίρους ή επενδυτές

Επιλέξιμες εταιρείες:
- Καναδικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
- Καναδικά ακαδημαϊκά ιδρύματα
- Καναδικά μη κυβερνητικά ερευνητικά κέντρα
- Να είναι εγγεγραμμένα  στον Καναδά
- Να έχουν καταχωρηθεί στο  Canada Revenue Agency (CRA).
- Να κατέχουν ή να είναι συνιδιοκτήτες ή να έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά

με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) ή) για την τεχνολογία
- Να  έχουν  δημιουργήσει  πρωτότυπο  (επίπεδο  ετοιμότητας  τεχνολογίας  4  ή

υψηλότερο)
- Να σκοπεύουν να λανσάρουν εμπορικά την τεχνολογία εντός 5 ετών

CanExport     Community     Investments  

Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη στις καναδικές κοινότητες που επιδιώκουν να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν, διατηρούν, επεκτείνουν τις Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις (ΑΞΕ – FDI), προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους 
Καναδούς, να υποστηρίξουν την καινοτομία και να αυξήσουν τις εξαγωγές.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι ΑΞΕ αναφέρονται σε διεθνείς επιχειρήσεις που
εγκαθιστούν ή επεκτείνουν δραστηριότητες στον Καναδά. Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί
πρωτοβουλίες που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδύσεις από άλλα μέρη
του  Καναδά,  εμπόριο  ή  εξαγωγές.  Το  πρόγραμμα  υποστηρίζει  μη  κερδοσκοπικές
συνεργασίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το
πρόγραμμα πρέπει να αφορούν  στην υποστήριξη της προσέλκυσης, της διατήρησης και
της  επέκτασης  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  μέσω  συγκεκριμένων  τύπων
δραστηριοτήτων.  Οι  μη  επιστρεπτέες  συνεισφορές  κυμαίνονται  από  3.000  CAD έως
500.000 CAD (22.00 € - 365.000 €) και οι συμφωνίες γίνονται για περίοδο ενός έτους, από
την  1η  Ιανουαρίου  έως  τις  31  Δεκεμβρίου.  Το  πρόγραμμα  επιδοτεί  έως  και  50%  των
επιλέξιμων  δαπανών  αυτόνομα  ή  σε  συνδυασμό  με  άλλες  χρηματοδοτικές  πηγές  της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/community-communaute/index.aspx?lang=eng&utm_campaign=gac-amc-tcs-canexportcommunityinvest-21-22&utm_source=funding&utm_medium=blurb&utm_content=2021-10-29-en
https://www.tradecommissioner.gc.ca/funding-financement/canexport/innovation/index.aspx?lang=eng


Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών του Οκτωβρίου –
Νοεμβρίου.

Επιλεξιμότητα:
Οι επιλέξιμοι αποδέκτες πρέπει να έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα και να μπορούν να
συνάπτουν νομικά  δεσμευτικές  συμφωνίες.  Πρέπει  να  είναι  καναδικές  κοινότητες  και  μη
κερδοσκοπικοί, τοπικοί οργανισμοί που αναζητούν βοήθεια, φέρ’ ειπείν για τις εξής δράσεις:

- να αντισταθμίσουν το κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη εργαλείων μάρκετινγκ
που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές

- για ειδική εκπαίδευση σε ΑΞΕ
- να εντοπίσουν πιθανούς επενδυτές και/ή να συντονίσουν τις αλληλεπιδράσεις μαζί

τους· ή
- να  αναπτύξουν  και  εφαρμόσουν  πολυετείς  στρατηγικές  προσέλκυσης  και

διατήρησης διεθνών επενδύσεων

Μη επιλέξιμες δαπάνες:
- αμοιβές συμβούλων
- φόροι
- συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ή συνέδρια
- έξοδα φιλοξενίας
- δαπάνες προσέλκυσης επενδύσεων στον τουρισμό και τον κινηματογράφο
- κεφαλαιακές δαπάνες
- λειτουργικά κόστη
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