SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN THE REGION OF
STEREA ELLADA
he enterprise
SERVICES GIVISIS
with headquarters/is active in the Region of
Sterea Ellada was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the
micro
European Union ( ) for the implementation of its project under the Action
and small enterprises affected by Covid-19 in Sterea Ellada under the framework of the
Operational Program Sterea Ellada 2014-2020.
The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Sterea
Ellada in the form of a grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the
Covid-19 pandemic.
total budget is 40.000 (100% public expenditure). The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

Η επιχείρηση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας 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 149.748,78 €, εκ των οποίων η δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 59.899,51 € 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
•Μεταφορικά Μέσα
•Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
•Προβολή – Προώθηση

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
✔ 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.

