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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020

Η επιχείρηση ΦΙΛΟΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης

εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η

ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με

σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την

επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και

εκμεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 15.000,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο

100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει

επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

✓ Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ

✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

✓ αύξηση της κερδοφορίας της

✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας

✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

✓ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

✓ Άλλο…………………………………………………………

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην

ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.



ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

& Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

&. Πληττόμενων από την Πανδημι'α
*??? Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαι΄σιο της
Δράσης που στοχεύει στη στήριξη ΜµΕ και

Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου του
τουρισµού, µε τη δηµιουργία επαρκούς
ρευστότητας για την επανεκκίνηση της
οικονοµικής τους δραστηριότητας, υπό το
καθεστώς της πανδημι΄ας της νόσου
σαν…-19.

&… »;

Να,? -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ?
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Επιδότηση Τόκων Υφιστάµενων Δανείων ΜΜΕ 
πληττόµενων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της 

πανδηµίας COVID-19

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο 
τ ω ν  µ έ τ ρ ω ν  σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ η ς 
ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  γ ι α  τ η ν 
αντιµετώπιση των συνεπειών της 
π α ν δ η µ ι κ ή ς  κ ρ ί σ η ς  C O V I D - 1 9 . 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ  &  ΤΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 



Η επιχείρηση ΦΙΛΟΚΡΕΤΑ Α.Ε, που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών
ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», συνολικού
προϋπολογισμού 110 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 40% – 50 %.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν
τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης της επιχείρησης είναι 147.937,30 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 72.815,22 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις 
στις παρακάτω κατηγορίες:

•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

•Μεταφορικά Μέσα

•Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

✓ αύξηση της κερδοφορίας της 

✓ την είσοδο της σε νέες τουριστικές αγορές

✓ επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων υπηρεσιών

✓ εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών 

✓ αύξηση της παραγωγικότητας  

✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

✓ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της 
ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας καθώς και στην τοπική 
οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει. 


