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Επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη
της Επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα

Ανάσα ρευστότητας δίνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Cοvid-19, με χρηματοδότηση
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΣΠΑ
2014-2020).

Η σχετική πρόσκληση, που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, αφορά
στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προϋπολογισμού
10 εκατομμυρίων ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΑΝ.ΔΙΑ.

Πρόκειται για μια ακόμη πρόσκληση, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει
θέσει σε εφαρμογή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο, για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το σχέδιο συνολικά περιλαμβάνει:

 15 επενδυτικά σχέδια Επιχειρήσεων σε σύμπραξη με ερευνητικούς
φορείς, με προϋπολογισμό 8,2 εκατ. ευρώ

 12 Μεσαίες Επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, με προϋπολογισμό 9,1
εκατ. ευρώ

 351 Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, για επενδύσεις και
εξοπλισμούς πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικών μέσων, με
προϋπολογισμό 7,1 εκατ. ευρώ

 190 Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες γεωργούς του αγροτικού τομέα,
μέσα από τα Προγράμματα Leader, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ.

 6 προτάσεις για Κατάρτιση Εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της
οικονομικής ζωής της Περιφέρειας, με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ

 Ενίσχυση Εργαζομένων Επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας Covid-19, με προϋπολογισμό 22,5 εκατ. ευρώ

 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
(ΚΥΕ), με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ



«Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Επιχειρηματικότητα και η Ανάπτυξη δεν
είναι έννοιες αόριστες και νεφελώδεις. Είναι στόχοι που υπηρετούνται
μεθοδικά μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικών, υποδομών και
ενισχύσεων με δύο κρίσιμα ζητούμενα: τη μεγέθυνση του περιφερειακού
εισοδήματος και τη διάχυσή του στο σύνολο των πολιτών. Αυτό υπηρετεί και
η νέα πρόσκληση. Δέκα εκατομμύρια ευρώ άμεσης ρευστότητας για
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Για να σταθούν όρθιες και να
συνεχίσουν να στηρίζουν την Οικονομία και εν τέλει την Κοινωνία
μας.» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


