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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020

Η επιχείρηση ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΑ ΑΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση

«3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την

πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της

Περιφέρειας Κρήτης με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς

ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Περιφέρεια Κρήτης

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΚΡΗΕ5-

0160373 είναι 40.000 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.



Η επηρείξεζε ΑΚΣΗ ΠΕΣΡΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ,
πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΚΡΗΣΗ εληάρζεθε ζηε Δξάζε «Ελίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΕ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 110 εκαη. Εσρώ. Σν
πνζνζηφ ελίζρπζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 40% – 50 %.

Η Δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα βειηηψζνπλ
ηε ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη αθνξά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη 125.599,80 €, εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε
αλέξρεηαη ζε 50.239,92 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 
ζηις παρακάηω καηηγορίες:

•Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο

•Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο

•Εμνπιηζκφ θαη Εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο & εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο & χδαηνο

•Αλάπηπμε & Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο & πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

•Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελνπ ή/θαη λένπ πξνζσπηθνχ)

•Λνγηζκηθά θαη Τπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ

•Μεηαθνξηθά Μέζα

•Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Επελδπηηθνχ ρεδίνπ

•Μειέηεο/έξεπλεο αγνξάο

•Πξνβνιή – Πξνψζεζε

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

 ηελ είζνδν ηεο ζε λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο

 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ

 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο

 Άιιν…………………………………………………………..

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ε επηρείξεζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία εδξεχεη. 
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