
Η επισείπηζη ΝΟΗΛΕΙΑ ΣΩΡΑ πος εδπεύει ζηην Πεπιθέπεια ΑΣΣΙΚΗ. ενηάσθηκε ζηη δπάζη «ηήπιξη Νεοθςών 
Επισειπήζεων Εθνικού Μηηπώος «Elevate Greece» για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ πανδημίαρ Covid-19» ζςνολικού 
πποϋπολογιζμού 60 εκαη. Εσρώ.  Η Δπάζη ζηοσεύει ζηην ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ και ηηρ πεςζηόηηηαρ 
ηων νεοθςών/καινοηόμων μικπομεζαίων επισειπήζεων (πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζε ηομείρ ηηρ Έξςπνηρ 
Εξειδίκεςζηρ/RIS3) ηος Εθνικού Μηηπώος Νεοθςών Επισειπήζεων «Elevate Greece», ςπό ηιρ ανηίξοερ ζςνθήκερ ηηρ 
κπίζηρ ηος COVID-19. 
 
Σο ζςνολικό ποζό δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ πος έλαβε η επισείπηζη με ηη μοπθή μη επιζηπεπηέαρ επισοπήγηζηρ 
ανέπσεηαι ζε 100,000  € και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Ελλάδα και ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 
ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ.  

Η δημόζια τρημαηοδόηηζη ανηιζηοιτεί ζε ποζοζηό 50% ηοσ Κεθαλαίοσ Κίνηζης ηης επιτείρηζης για ηο 

έηος αναθοράς 2021 

 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βεληίωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηηρ  

 αύξηζη ηηρ πεςζηόηηηαρ ηηρ  

 ενίζσςζη ηηρ εξωζηπέθειαρ 

ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 

 δημιοςπγία / διαηήπηζη ποιοηικών θέζεων επγαζίαρ 

 Άλλο Επέκηαζη επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
 

Με ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΚ ενιζσύθηκε η επισείπηζη, αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ σώπαρ καθώρ 

και ζηην εθνική οικονομία.  

 



The enterprise NOSILEIA TORA MONOPROSOPI IKE based in ATTICA Region, has joined the Action “Elevating Greek 
Startups against COVID 19 ” with a total budget of  60 million €. The Action aims at the support of start-ups 
included in the National Register of Start-ups "Elevate Greece" in the form of a non-refundable grant as working 
capital to cover their expenses.  
 
 
The total budget that the enterprise received as a non-refundable grant is 100.000 EUROS and is co-financed by 
Greece and the European Union - European Regional Development Fund. 

The Public Expenditure is the  50% of the working capital of the year 2021 

 

 

Through the participation in the Action, the enterprise achieved: 

   Competitiveness improvement  

   Increase of liquidity   

   Reinforcement of an extrovert business profile  

   Entrepreneurship Reinforcement  

   Creation/ retention of jobs 

   Other Expansion Bussinessactivities 

 

The support of EPAnEK proved beneficial, not only for the enterprise but for the competitiveness of the national as 

well as the national economy.  


