Η επιχείρηση METALLO ROLL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισµού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση
έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δηµιουργία νέων
προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια
δύνανται να στοχεύουν στην µείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των λειτουργικών και
παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 83.097,91€ εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
33.239,16€ 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:
ü Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
ü Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
ü Άυλες Δαπάνες
ü Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της κερδοφορίας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
ü επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
ü εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
ü αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ü ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
ü δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
ü Άλλο…………………………………………………………
Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονοµία και στην αγορά
στην οποία εδρεύει.

The enterprise METALLO ROLL ΑΒΕΕ based in ATTICA region, has joined the Action “Upgrading micro & small
businesses to develop their skills in new markets” with a total budget of 310 million €. The Action aims at the
upgrading of the competitive position of very small and small enterprises.
The investment’s total budget is 83.097,91€ out of which 33.239,16€ is public expenditure. The Action is cofinanced by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.
The approved subsidized Business Plan includes investments in the following categories:
ü Buildings, other facilities and surrounding area
ü Machinery – Equipment
ü Intangible expenses
ü Wage costs for personnel (current and /or new employees)

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

Competitiveness improvement

ü

Increase of profitability

ü

Reinforcing an extrovert business profile

ü

Market expenditure by adopting new products and services

ü

Creating better quality products and services

ü

Increasing productivity and improvement of operational procedures

ü

Reinforcing entrepreneurship

ü

Creating / maintaining job positions

ü

Other …………………………………………………………

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

