
Η επιχείρηση ΝΙΚΟΠΟΛΙΣΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 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 145.345,37 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 72.846,64 € 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:

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

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

•Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

•Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

•Προβολή – Προώθηση

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. 





Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Η επιχείρηση «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που δραστηριοποιείται στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση : «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και
την προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 399.000,00€, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 318.700,00€ και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» 2014-2020.

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

 Δαπάνες προσωπικού
 Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού
 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

Μέσω της συμμετοχής της στη Δράση η επιχείρηση/φορέας πέτυχε :

 Προώθηση της καινοτομίας
 Ανάπτυξη συνεργειών με Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς /Επιχειρήσεις
 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 Μεταφορά τεχνογνωσίας
 Παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 Απασχόληση επιστημονικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης


