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,
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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

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
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

Επιδότηση Παγίων Δαπανών για την περίοδο
Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε σύμφωνα με τους όρους της
υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου COVID-19» (Προσωρινό Πλαίσιο), που στοχεύει
στην στήριξη ΜμΕ επιχειρήσεων με τη μορφή της
επιδότησης παγίων δαπανών, για το διάστημα από
Απρίλιο 2020 ως και Δεκέμβριο 2020, για επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιχείρηση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ, που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ.
εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού
σχεδίου ανέρχεται σε 40% – 50 %.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν
τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης της επιχείρησης είναι 144.940,74 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 72.470,37 € 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:
•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
•Μηχανήματα – Εξοπλισμός
•Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 αύξηση της κερδοφορίας της
 την είσοδο της σε νέες τουριστικές αγορές
 επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων υπηρεσιών
 εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών
 αύξηση της παραγωγικότητας
 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της
ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας καθώς και στην τοπική
οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

