Επιπλέον 10 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις τουρισμού στην Δυτική Ελλάδα
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 12:15

Στο ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από επιχειρήσεις της Δυτικής
Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού, ανταποκρίνεται η Περιφέρεια.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, διατίθενται επιπλέον 10 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, με στόχο να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις
της Δυτικής Ελλάδας.

«Η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι βέβαιο ότι θα έχει θετική επίδραση
στην αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται σαν
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό όπως
κατασκευές, επισκευές πλοίων, εστίαση κ.α.» ανέφερε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης
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Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας.
Και πρόσθεσε: « Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενθαρρύνει επενδύσεις που ενισχύουν τις
τουριστικές υποδομές και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού, δεδομένου ότι
όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η περιοχή μας αποκτά χαρακτηριστικά διακριτού
τουριστικού προορισμού. Βλέπουμε τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα της οικονομικής
ανάταξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Ελλάδας».
Ειδικότερα, στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» πρόκειται να μετέχει με 10
εκατομμύρια ευρώ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Για το σκοπό αυτό αποφάσισε να εκχωρήσει τη
χρηματοδότηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ).
Ως γνωστόν, η ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ έχει εκδώσει την πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία παρουσίασε
ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση εκ μέρων των ενδιαφερομένων, καθώς απευθύνεται σε πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του
Τουρισμού.
Συνολικά, σε όλη τη χώρα, στην εν λόγω δράση υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα
οποία αντιστοιχούν σε 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια επιχορήγηση. Ήδη το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, προχώρησε στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης από
120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικά η ΕΥΔ-ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
εκχωρεί τα 10 εκατ ευρώ, με στόχο να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι
στη Δυτική Ελλάδα.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
.
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