Επιδότηση Τόκων Υφιστάµενων Δανείων ΜΜΕ
πληττόµενων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας COVID-19

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο
των µέτρων στήριξης της
επιχειρηµατικότητας, για την
αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµικής κρίσης COVID-19.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΩ Ν Ε Τ Π Α & Τ Σ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

Η επιχείρηση Ν. & Δ. ΠΑΙΝΕΣΗΣ Ο.Ε., που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισµού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό τους, την υιοθέτηση
συστηµάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 200.000€ εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
100.000€ και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιείται, περιλαµβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
ü Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
ü Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
ü Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
ü Ψηφιακή Προβολή
ü Μεταφορικά µέσα
ü Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό)
Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της κερδοφορίας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
ü επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
ü εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
ü αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ü ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
ü δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
ü Άλλο…………………………………………………………
Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονοµία.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ µικρών και
µικρών επιχειρήσεων.
Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέου παραγωγικού
εξοπλισµού ή/και στην υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης &
πιστοποίησης, καθώς και σε δαπάνες branding και ψηφιακής
προβολής.
Οι τοµείς που χρηµατοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι
παρακάτω:
- αγροδιατροφή/βιοµηχανία

- τεχνολογίες πληροφορικής

τροφίµων

& επικοινωνίας (ΤΠΕ)

- ενέργεια

- logistics

- περιβάλλον

- υγεία

- πολιτιστικές βιοµηχανίες

- υλικά - κατασκευές

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

