SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN
CENTRAL MAKEDONIA

Τhe enterprise A. Vafeiadou – A. Stylianou O.E. with headquarters in the Region of Central
Macedonia, was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the
European Union (ΔΔ) for the implementation of its project under the Action “"Support micro
and small enterprises affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the
Operational Program «Central Macedonia» 2014-2020.
The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central
Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the
effects of the Covid-19 pandemic.
Ιnvestment’s total budget is 50.000 € (100% public expenditure). The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

Η επισείπηζη Α.ΒΑΦΔΙΑΓΟΥ-Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ο.Δ. πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ ενηάσθηκε ζηη δπάζη
«Ψηθιακψ Βήμα» πποχπολογιζμοω 84 εκαη. Εσρώ. Η Γπάζη ζηοσεωει ζηην τηθιακή αναβάθμιζη ηυν πολω μικπϊν, μικπϊν και
μεζαίυν επισειπήζευν.
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 18.920,56€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε 9.460,27€ και
ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δλλάδα και ηο Δςπυπαφκψ Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις ζηις
παρακάηω καηηγορίες:
 Ππομήθεια, μεηαθοπά, εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία νέυν μησανημάηυν και λοιποω εξοπλιζμοω ΤΠΔ
 Ππομήθεια εξειδικεςμένος λογιζμικοω, εθαπμογϊν γπαθείος, ανάπηςξη ιζηοζελίδαρ, ςπηπεζίερ e-shop κ.α.
 Άλλερ Ψηθιακέρ Υπηπεζίερ (τηθιακή διαθήμιζη, παποςζία ζηα Social media, ανάπηςξη τηθιακοω ςλικοω διαθήμιζηρ κ.α.)

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:
 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ
 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ
 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ
 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ
διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ

Με ηη ζςμβολή ηος ΔΠΑνΔΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ και ζηην
ηοπική οικονομία.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο
πλαίσιο των µέτρων στήριξης της
επιχειρηµατικότητας, για την
αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµικής κρίσης COVID - 19.
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