ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η επιχείρηση ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ ΤΗΛΕΗΧΟ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΗΣΗ Σ EXTRA LINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘ ΥΝΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική
Μ ακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη
διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας C ovid-19.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 50 .000,00 €, και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τ αμείο Π εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε υρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ ) και Εθνικούς Π όρους στο πλαίσιο του Ε πιχειρησιακού Π ρογράμματος «Κεντρική
Μ ακεδονία» 2014-2020.

Η επηρείξεζε ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΥΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΕΠΕ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
εληάρζεθε ζηε Δξάζε «Αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο
λέεο αγνξέο» πξνυπνινγηζκνχ 310 εκαη. Εσρώ. Η δξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Επίζεο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα δχλαληαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο
ή ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθνξά φιεο ηηο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 154.887,05 € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε
77.443,53 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο.
Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις
ζηις παρακάηω καηηγορίες:
 Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο
 Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο
 Άπιεο Δαπάλεο
 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελν ή/θαη λέν πξνζσπηθφ)

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο
 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ
 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα & ππεξεζίεο
 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο & βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ
 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο
Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά
ζηελ νπνία εδξεχεη.

