Η επιχείρησηEM ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ SABINE MARIA RUITERS KAI ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Ηρακλείου
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 150.000,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 60.000,00 € € 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
•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.
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Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020
Περιυέρειας Κρήτης
Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ποσ επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19
ζηην Περιθέρεια Κρήηης
Η επισείπηζη ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ- SABINE MARIA RUITJERS EE πος εδπεύει ζηην Περιθέρεια
Κρήηης ενηάσθηκε ζηη δπάζη «3.c.4 «Ενίζτσζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεων
ποσ επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19 ζηην Περιθέρεια Κρήηης».
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 ΚΡΗΕ50289339 είναι 40.000,00 €, και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (ΕΕ) και Εθνικούρ Πόποςρ ζηο πλαίζιο ηος
Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Κπήηη» 2014-2020.

