
 

 

«Πρωταγωνιστής» Πανελλαδικά η Κρήτη  
στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας  

 
Η Περιφέρεια Κρήτης κατέκτησε την πρώτη θέση στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
κονδυλίων από το επιχορηγούμενο πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το 
οποίο επιχορηγούσε με ποσό έως και 32.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η επιδότηση 
ανερχόταν σε 100% για δαπάνες νέων /νεοσύστατων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από 
γυναίκες την περίοδο 2013 και λειτουργούν έως και σήμερα. 

Η απορρόφηση των κονδυλίων έχει ήδη ξεπεράσει τα 10 εκ. ευρώ από το εν λόγω 
πρόγραμμα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ όπως 
δηλώθηκε: «η Κρήτη είναι πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με 480 επιχειρήσεις και 
αναμενόμενο προϋπολογισμό 14 εκ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι αυτό το 
μοντέλο συνεργασίας θα πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των μικρομεσαίων και όλων 
των ανθρώπων που θέλουν να επενδύσουν στην Κρήτη». 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή το «Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου», ως ιδιωτικός 
φορέας συμβούλων επιχειρήσεων, διαδραματίζει αντίστοιχα πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
επιτυχή απορρόφηση των κονδυλίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας. Εκτός του ότι σημείωσε αριθμό ρεκόρ στις ενταγμένες επενδυτικές 
προτάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, παράλληλα άγγιξε το 100% σε 
απορροφητικότητα, ανά επενδυτικό έργο ξεχωριστά. 

Συγκεκριμένα τα έργα που διαχειρίστηκε το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου 
αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των 10 εκ που έχουν 
εκταμιευθεί έως τώρα στην Κρήτη. Πέραν του σημαντικού αριθμού επενδυτικών έργων, 
τονίζεται ότι όλες οι εκταμιεύσεις έχουν γίνει σχεδόν στο ακέραιο της εγκεκριμένης 
επιχορήγησης. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των συμβούλων, 
στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επενδυτικών προγραμμάτων.  

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου (www.keh.gr) έχει επιδείξει ανάλογες επιτυχίες και σε 
αντίστοιχα προγράμματα ΕΣΠΑ εκτός της «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», όπως στο 
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (100% επιτυχία σε αριθμό δεκάδων έργων), 
προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ, ΠΕΠ-ΕΣΠΑ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, κτλ.  

Στόχος μας είναι η ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και η 
διαχείριση για την ορθή ολοκλήρωση αυτών και την πλήρη εκταμίευση της επιχορήγησης 
που ενδέχεται να δικαιούνται.  Εν όψει των νέων προγραμμάτων που  αναμένεται να 
προκηρυχθούν (εφόσον δημοσιευθούν τα αντίστοιχα ΦΕΚ), το Κέντρο Επενδύσεων 
Ηρακλείου είναι σε θέση να παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη καθοδήγηση.  

Η συμβουλευτική υποστήριξη ξεκινάει από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη 
και την υποβολή ενός άρτιου business plan που θα δώσει τη μέγιστη δυνατή 
μοριοδότηση καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση του ενταγμένου έργου, με στόχο την 
πλήρη απορρόφηση της επιχορήγησης.  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.keh.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας (τηλ: 
2810823002 - 2811754652 / email: info@keh.gr). 


