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Η επισείπηζη ΔΟΜΑΖΑΙΗ ΜΑΡΘΑ πος εδπεωει ζηην Πεπιθέπεια Ιπήηηρ ενηάσθηκε ζηη δπάζη «Ψηθιακή
Αναβάθμιζη ΜΜΕ Πεπιθέπειαρ Ιπήηηρ». Σηψσορ ηηρ δπάζηρ είναι η ενίζσςζη ηυν πολω μικπϊν, μικπϊν και
μεζαίυν επισειπήζευν μέζυ ηηρ αγοπάρ καινοηψμυν εθαπμογϊν ΤΠΕ με ζκοπψ ηην ενδςνάμυζη ηος ζκέλοςρ ηηρ
εθαπμογήρ ΤΠΕ υρ βαζικήρ ςποζηηπικηικήρ ηεσνολογίαρ για ηην επίηεςξη βεληιϊζευν ζε ψποςρ παπαγυγικψηηηαρ
και ππουθηηικϊν ενεπγειϊν απψ επισειπήζειρ και εκμεηαλλεωζειρ.
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 5.820,00€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζηο
100% ηηρ επένδςζηρ και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ.

Το επισειπημαηικό ζσέδιο πος εγκπίθηκε ππορ σπημαηοδόηηζη και ςλοποιείηαι, πεπιλαμβάνει
επενδύζειρ ζηιρ παπακάηω καηηγοπίερ:
 Ππομήθεια, μεηαθοπά, εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία νέυν μησανημάηυν και λοιποω εξοπλιζμοω ΤΠΕ
 Ππομήθεια εξειδικεςμένος λογιζμικοω, εθαπμογϊν γπαθείος, ανάπηςξη ιζηοζελίδαρ, ςπηπεζίερ e-shop κ.α.
 Άλλερ Ψηθιακέρ Υπηπεζίερ (τηθιακή διαθήμιζη, πιζηοποίηζη τηθιακήρ πολιηικήρ αζθάλειαρ, καηασϊπηζη
και μεηαθοπά δεδομένυν κ.α.)

Μέζω ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη Δπάζη, η επισείπηζη πέηςσε:
 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ
 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ
 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ
 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ
 δημιοςπγία / διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ
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Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ποσ επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19
ζηην Περιθέρεια Ιρήηης
Η επισείπηζη ΔΟΜΑΖΑΙΗ ΜΑΡΘΑ πος εδπεύει ζηην Περιθέρεια Ιρήηης ενηάσθηκε ζηη δπάζη
«3.c.4 «Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων ποσ επλήγηζαν από ηην
πανδημία Covid-19 ζηην Περιθέρεια Ιρήηης».
Η Δπάζη ζηοσεύει ζηην παποσή ενίζσςζηρ ηων πολύ μικπών και μικπών επισειπήζεων ηηρ
Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ με ηη μοπθή ηηρ μη επιζηπεπηέαρ επισοπήγηζηρ για ηη διαζθάλιζη επαπκούρ
πεςζηόηηηαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηηρ πανδημίαρ Covid-19.
Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ (100% Δημόζια Δαπάνη) ηηρ επένδςζηρ με κωδικό ΚΡΗΕ50127762 είναι 14.045,02€, και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (ΕΕ) και Εθνικούρ Πόποςρ ζηο πλαίζιο ηος
Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Κπήηη» 2014-2020.

