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ΠΡΟΓΡΆΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΈΣ & ΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (εφεξής EBRD) αναγνωρίζοντας τον ζωτικής σημασίας
ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια υγιή οικονομία, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια
ενίσχυσης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση και
συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων (Advice for Small Businesses Programme).
Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών έχει ξεκινήσει η δράση Financial Management Enhancement
Programme, με στόχο τη απόκτηση συμβουλευτικής υποστήριξης σε καίριους τομείς της κάθε επιχείρησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
•  Τεχνολογία

•  Μάρκετινγκ

•  Διαχείριση ποιότητας

•  Χρηματοοικονομική διαχείριση

•  Οργάνωση

•  Στρατηγική

•  Μηχανολογικές λύσεις

•  Ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβάλλον

Για το σκοπό αυτό, η EBRD έχει επιλέξει τρία μεγάλα δίκτυα ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, τη PKF, τη EY
και τη PWC οι οποίες υποστηρίζουν με τη τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η PKF Ελλάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στα επιλέξιμα αντικείμενα.
Το κόστος των έργων που χρηματοδοτείται από τη EBRD με ποσοστό μέχρι και
το 75% του έργου και με μέγιστο όριο συνεισφοράς τις € 20.000 ανά έργο.
Τα έργα αυτά αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν
και να επανεξετάσουν τις επιχειρηματικές τους δομές με σκοπό να απελευθερώσουν επιχειρηματικούς
πόρους, να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δομές, να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να
αποκτήσουν την απαραίτητη εξωστρέφεια αλλά και να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική τους αξιοπιστία. Και
όλα αυτά θα μπορέσουν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας αξιόπιστες και ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
χρηματοδοτούμενες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την EBRD.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα προγράμματα, τους όρους συμμετοχής και τους
τομείς επιλεξιμότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της https://www.ebrd.com/knowhow/greece

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς η PKF μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να χρηματοδοτήσετε
ένα έργο συμβουλευτικής υποστήριξης για την επιχείρηση σας απευθυνθείτε:
Regional Office Project Managers
Στράτος Κιττάκης
stratos@pkf.gr

www.pkf.gr

Ανδρέας Πούρνος
pouand@pkf.gr

Γραμματεία έδρας
athens@pkf.gr

