ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η επιχ είρ ηση… Α.ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ- Α.ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΟΕ που εδρε ύει στην Περ ιφέρ εια Κεν τρικ ής
Μακεδον ίας, εντάχ θηκε στ η Δρά ση «Ενί σχυσ η μικρών κ αι πολύ μικ ρών επ ιχει ρήσ εων πο υ
επλήγη σαν από τον Covi d-19 σ την Κεντρ ική Μακε δονία » συνολ ικού προ ϋπολογ ισ μού 20 0 εκ.
ευρώ.

Η Δράση στοχ εύε ι στην πα ροχή ενί σχυσ ης των πολύ μικρών και μ ικρών επ ιχει ρήσ εων της
Περι φέρε ιας Κεντρ ικής Μακ εδονί ας με τη μ ορ φή της μ η επι στρε πτέ ας επ ιχορήγ ησης γι α τη
διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
Ο συνολικ ός προϋ πολογι σμός (1 00% Δημό σια Δαπ άνη) της επ ένδυ σης είν αι …500 00,0 0… €, και
συγχρη ματο δοτε ίτα ι από το Ε υρωπα ϊκό Τα με ίο Π ερι φε ρει ακής Ανά πτυξ ης (ΕΤ Π Α) της Ευρω παϊκ ής
Ένωσης (ΕΕ) κ αι Εθν ικούς Πόρο υς στο πλ αίσ ιο του Επιχ ειρ ησι ακού Π ρογρά μμ ατος «Κ εντρικ ή
Μακεδονία» 2014-2020.

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

Τhe ente rprise …A.FTERGIOTIS - A.MPOYSNAKIS ΟΕ… with headquarte rs in the Region of Central
Mace donia, was co-financed by the European Regional De velopment Fund (ERDF) of the
European Union (ΕΕ) for the implementation of its proje ct unde r the Action “"Support m icro
and small e nte rprises a ffe cted by Covid-19 in Centra l Mace donia“ unde r the frame work of the
O pe rational Program «C entral Mace donia» 2014-2020.
The Action is aimed a t empowe ring m icro and small e nte rprises in the Region of Central
Mace donia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficie nt liquidity to deal with the
e ffe cts of the C ovid-19 pandemic.
Ιnvestment’s tota l budge t is …50000,00… € (100% public expe nditure ). The Action is cofinanced by Gre ece and the European Union - European Regional Development Fund.

