Η επιχείρηση ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη
δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
Covid-19 Β- Κύκλος» συνολικού προϋπολογισµού 34 εκατ. Ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (που
δραστηριοποιούνται σε τοµείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
«Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.
Το συνολικό ποσό δηµόσιας χρηµατοδότησης που έλαβε η επιχείρηση µε τη µορφή µη επιστρεπτέας επιχορήγησης
ανέρχεται σε 85.703,62 € και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το
έτος αναφοράς 2021
Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της ρευστότητας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
üενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
ü δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην εθνική οικονοµία.

The enterprise CYCLOPT PC based in Central Makedonia Region, has joined the Action “Elevating Greek Startups
against COVID 19 2nd CYCLE” with a total budget of 34 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 85.703,62 € and is co-financed by
Greece and the European Union - European Regional Development Fund.
The Public Expenditure is the 100% of the working capital of the year 2021

Through the participation in the Action, the enterprise achieved:
ü

Competitiveness improvement

ü

Increase of liquidity

ü

Reinforcement of an extrovert business profile

ü

Entrepreneurship Reinforcement

ü

Creation/ retention of jobs

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

