Δυτική Ελλάδα: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δύο προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 17:36

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Aπόστολου Κατσιφάρα,
παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019
σε δύο προγράμματα που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκατομμύρια ευρώ, που διατίθενται απ’ το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και την παράλληλη στήριξη της απασχόλησης.
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Συγκεκριμένα, τα προγράμματα στα οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
προτάσεων, είναι:
- «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά νέες και
υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να
βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τους και να μειώσουν το κόστος
παραγωγής τους, προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στις αγορές του
εξωτερικού και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική
ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που
αφορούν τον κλάδο της Αγροδιατροφής και την Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενεργειακές Τεχνολογίες
και εφαρμογές, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία - Φάρμακα - Ευεξία.
- «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», με συνολικό
προϋπολογισμό 7,8 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση, νέων
επιχειρήσεων, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργικό
χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η
στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς
αναπτυξιακές απαιτήσεις στον βιοτεχνικό σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την
προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.
Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην
προβολή των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις
διεθνείς αγορές καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην
εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των
επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους.
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