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Η επιχείρηση ΠΡΙΩΝΑ ΖΩΓΡΑΦΩ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε
στη Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
2014-2020.
Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών
σχεδίων προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους
στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8,009.60 € και συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

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

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Λογισμικά
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Αύξηση της κερδοφορίας της
Ενίσχυση της εξωστρέφειας
Επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
Αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Εstablishment and Modernization of existing
Very
Small,
Small
and
Medium
Sized
Manufacture and Tourism Εnterprises
Τhe enterprise PRIONA ZOGRAFO, which is headquartered in the
Region of Central Macedonia, was co-financed by the European
Regional Development Fund (ERDF) of the European Union for the
implementation
of
its
project
under
the
Action
«Εstablishment and Modernization of existing Very Small, Small and
Medium Sized Manufacture and Tourism Εnterprises» under the
framework of the Operational Program «Central Macedonia»
2014-2020.
The action aims to assist small and medium-sized enterprises in
implementing investment projects to increase competitiveness and in
extension to improve their position in the domestic and international
market.
Investment’s total budget is 8,009.60€ is public expenditure. The
Action is co-financed by Greece and the European Union - European
Regional Development Fund.

