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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 

Δεληίο Τύπος 

Παπαηείνονηαι οι πποθεζμίερ για ηην ςποβολή επενδςηικών πποηάζεων – 

Ανοικηέρ ηπειρ δπάζειρ σπημαηοδόηηζηρ για ηην επισειπημαηικόηηηα 

Τελ δπλαηφηεηα λα θαηαηεζνχλ πεξηζζφηεξεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο απφ 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπηηθήο Ειιάδαο δίλεη ε παξάηαζε πνπ δφζεθε ζε 

ηξεηο δξάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, έπεηηα απφ ην δσεξφ ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη.  

Αληαπνθξηλφκελνο ζηα αηηήκαηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο ν Πεξηθεξεηάξρεο Νεκηάπιορ 

Φαπμάκηρ, ζήκεξα Τξίηε 29 Οθησβξίνπ 2019, ππέγξαςε αληίζηνηρεο παξαηάζεηο 

γηα ηξία πξνγξάκκαηα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 18 εθαη. επξψ, πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ην Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Δςηική Ελλάδα 2014-2020» θαη απεπζχλνληαη 

ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Εηδηθφηεξα: 

I. Παξαηείλεηαη έσο ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2019 ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο δξάζεο «Εξωζηπέθεια - Διεθνοποίηζη ηων Μικπομεζαίων 

Επισειπήζεων ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ - έηοςρ 2019». Αθνξά 

πθηζηάκελεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα αλαβαζκηζηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ζηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο πξνβιέπεηαη λα εληζρπζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

κεηαπνίεζε ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
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αιιά θαη θιάδνπο ππνζηεξηθηηθνχο πξνο ηελ κεηαπνίεζε (εθδφζεηο, ηειεπηθνηλσλίεο, 

πιεξνθνξηθή, δηαθήκηζε, έξεπλα θαη αλάπηπμε). 

II. Έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2019 κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο επελδπηηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζσςζη ηων 

δημιοςπγικών επισειπήζεων ηηρ Δςηικήρ Ελλάδαρ». Αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ 

ππφ ζχζηαζε, λέσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη πθηζηάκελσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κε δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Δπηηθήο Ειιάδαο. Σηφρνο είλαη ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο δηεζλείο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο ζην βηνηερληθφ 

ζρεδηαζκφ, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξαθηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Η δξάζε ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθήο δηάζηαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά 

θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλάγθεο πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο. 

ΙΙΙ. Μέρξη ηηο 2 Δεθεκβξίνπ 2019 παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

ζην πξφγξακκα «Επισειπημαηική Εκκίνηζη, Ενίζσςζη νέων και ςπό ζύζηαζη, 

πολύ Μικπών και Μικπών Επισειπήζεων ηηρ Δςηικήρ Ελλάδαρ. Αθνξά ηελ 

ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ, λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε, επηρεηξήζεσλ, κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

απηναπαζρφιεζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε λέεο αγνξέο ή θιάδνπο, θαη εηδηθφηεξα πνιχ 

κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

Πξνβιέπεηαη λα εληζρπζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ επξεία επηινγή θιάδσλ ηεο 

κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ππεξεζηψλ. 
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Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο 

πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Εηδηθήο Υπεξεζίαο Δηαρείξηζεο 

Επηρεηξεζηαθνχο Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο www.dytikiellada.gr. 

http://dytikiellada.gr/
http://dytikiellada.gr/
http://www.dytikiellada.gr/

