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Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ποσ επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19
ζηην Περιθέρεια Κρήηης
Η επισείπηζη ΜΕΟΓΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΑΕ πος εδπεύει ζηην Περιθέρεια
Κρήηης ενηάσθηκε ζηη δπάζη «3.c.4 «Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ποσ επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19 ζηην Περιθέρεια Κρήηης».
Η Δπάζη ζηοσεύει ζηην παποσή ενίζσςζηρ ηων πολύ μικπών και μικπών επισειπήζεων ηηρ
Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ με ηη μοπθή ηηρ μη επιζηπεπηέαρ επισοπήγηζηρ για ηη διαζθάλιζη επαπκούρ
πεςζηόηηηαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηηρ πανδημίαρ Covid-19.
Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ (100% Δημόζια Δαπάνη) ηηρ επένδςζηρ με κωδικό ΚΡΗΕ50165386 είναι 40.000,00 €, και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (ΕΕ) και Εθνικούρ Πόποςρ ζηο πλαίζιο ηος
Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Κπήηη» 2014-2020.
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Η επιχείρηση ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας
Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της
αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής
υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών
ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 15.000 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο
100% της επένδυσης 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:
✓ Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της κερδοφορίας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
✓ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
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