
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, σας ενημερώνει 
για τις δυνατότητες υποστήριξης της επιχείρησής σας , σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα
των ερευνών και των μελετών που εκπονεί καθώς και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 

για το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για τη Δράση 
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από
την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»
Την 1/10/2021 έληξε η περίοδος υποβολής των προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρείχε δωρεάν υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Πειραιά και υπέβαλε
επιτυχώς συνολικά 257 αιτήσεις συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης 3,81 εκατ. ευρώ.

Η μέση βαθμολογία των αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 21,93. Το 52% των αιτήσεων αφορά σε επιχειρήσεις του
εμπορικού τομέα ενώ το 14,7% σε επιχειρήσεις από το χώρο της εστίασης. Το 65,5% των αιτήσεων
πραγματοποιήθηκε για ατομικές επιχειρήσεις.

 

 

1η Ημερίδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Ο Δήμαρχος Πειραιά κος Γιάννης Μώραλης και το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά
διοργανώνουν την 1η ημερίδα ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στις
18:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων του Ράλλειου Γυμνασίου και Λυκείου, Γρηγορίου
Λαμπράκη & Επονιτών 21, Πειραιάς.
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι προσφερόμενες από το Κέντρο υπηρεσίες υποστήριξης των
επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα των δράσεων στήριξης στις οποίες συμμετείχε, με έμφαση τη Δράση «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» καθώς και
αποτελέσματα ερευνών που ολοκληρώθηκαν και αφορούν την επιχειρηματικότητα στον Πειραιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση δείτε εδώ

 

https://piraeusbsc.gr/event/1i-imerida-kentroy-stirixis-epicheirimatikotitas-dimoy-peiraia/


 

Αποτελέσματα της 3ης Έρευνας Συγκυρίας
Ολοκληρώθηκε η 3η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Πειραιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτύπωση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του
Πειραιά σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 2ο τρίμηνο του έτους 2021, καθώς και των προσδοκιών
τους για το επόμενο τρίμηνο.
Οι επιχειρήσεις του Πειραιά εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία τους στο
μεσοπρόθεσμο μέλλον, κρίνοντας προφανώς ότι οι συνθήκες της οικονομίας θα βελτιωθούν σταδιακά το επόμενο
διάστημα. Ως αποτέλεσμα, η σχετική πλειοψηφία (45,2%) δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το μέλλον της επιχείρησης
του.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται
προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες είναι λιγότερο αισιόδοξοι για τις επιδόσεις του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιούνται σε σχέση με τις επιδόσεις της επιχείρησης τους ως ξεχωριστή οντότητα (γεγονός που
αποτέλεσε εύρημα και στις προηγούμενες έρευνες).
Τέλος, συγκρατημένο κλίμα αισιοδοξίας των επιχειρήσεων του δείγματος αναδεικνύουν και στην παρούσα έρευνα οι
απαντήσεις αναφορικά με την εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στα επίπεδα
της οικονομίας πριν την πανδημία καθώς η σχετική πλειοψηφία (48,5%) θεωρεί ότι η επιστροφή στην
«κανονικότητα» θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 1,5 χρόνο.

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ

 

 
Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση και δραστηριοποιείστε στο Δήμο Πειραιά επικοινωνήστε μαζί μας στο
2114182013 ή στο info@piraeusbsc.gr  για να μάθετε περισσότερα σχετικά τις δράσεις ενίσχυσης που είναι σε
ισχύ και τις δυνατότητες στήριξης από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

 

 
Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  & ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook  για να
ενημερώνεστε πρώτοι για τις υπηρεσίες, τις μελέτες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Στήριξης
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά.

 

 Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα newsletter του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας πατήστε unsubscribe.  
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