
Η Δράση, με τίτλο “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού 

COVID-19” με προϋπολογισμό €750 εκ., συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, 

με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για περίοδο 3  

ή και 5 μηνών μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης. 

 

Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρμογής Τοµέων 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 



Η επηρείξεζε ΒΔΜΔΚΔΠ ΑΒΔΔ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΘΔΣΣΑΛΙΑΣ εληάρζεθε ζηε δξάζε «Πνηνηηθφο
Δθζπγρξνληζκφο» πξνυπνινγηζκνχ 150 εκαη. Εσρώ. Η δξάζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, επελδχνληαο ζηνλ παξαγσγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ
ηππνπνίεζεο & πηζηνπνίεζεο.

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 394.000,00€ εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε
197.000,00€ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες:

 Μεραλήκαηα – Δμνπιηζκφο

 Σπζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Σρεδηαζκφο, Τππνπνίεζε θαη Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ

 Μεηαθνξηθά κέζα

 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (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

 Άιιν…………………………………………………………

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑλΔΚ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο 

θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
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