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

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

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως
στόχο την αναβάθµιση της ανταγωνιστικής θέσης των πολύ
µικρών και µικρών επιχειρήσεων.
Η επένδυση αφορά στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εµπορικό
εκσυγχρονισµό ή/και την αναδιαµόρφωση των λειτουργιών και
των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης.
Οι τοµείς που χρηµατοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι
παρακάτω:
- αγροδιατροφή/βιοµηχανία
τροφίµων

- Logistics
- υγεία

- ενέργεια

- υλικά-κατασκευές

- περιβάλλον

- πολιτιστικές βιοµηχανίες

- τεχνολογίες πληροφορικής
& επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

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

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Upgrading Micro & Small Businesses
to Develop their Skills in New Markets

This enterprise has been co-financed by the above mentioned
Action, which aims at the upgrading of the competitive position
of very small and small businesses.
The investment concerns the technological, organizational
and commercial improvement and/or the reorganization of the
firm and its products/services.
Below are the economic sectors which are being financed by
the Action:
- Agri-food /food industry

- Logistics

- Energy sector

- Health and
pharmaceutical industry

- Environmental sector
- Information & communication
technologies (ICT)

European Union
European Regional
Development Fund

- Μaterials – construction
- Creative and cultural
industries
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