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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.:
ΔΗΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-mail/FAX:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΔ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:

Εφ' όσον τίποτα δεν αλλάξει το προσεχές διάστημα στην επιχείρησή σας, θεωρείτε ότι αυτή:
Θα είναι στην ίδια ή καλύτερη κατάσταση στους επόμενους 6 μήνες
Θα είναι στην ίδια ή καλύτερη κατάσταση στον επόμενο 1 χρόνο
Θα είναι σε χειρότερη κατάσταση στους επόμενους 6 μήνες
Θα είναι σε χειρότερη κατάσταση στον επόμενο 1 χρόνο
Θα κλείσει άμεσα
Θα έχει κλείσει στους επόμενους 6 μήνες
Θα έχει κλείσει στον επόμενο 1 χρόνο
Το Early Warning Greece (Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης
επιχειρήσεων σε δυσχέρεια, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την αντίστοιχη διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EASME) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ. To πρόγραμμα αποσκοπεί αποκλειστικά στη δημιουργία ενός εργαλείου εντοπισμού και
υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσχερή χρηματοοικονομική θέση, και αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο διακοπής της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εξ αιτίας της ύφεσης, της μειωμένης κατανάλωσης, της συσσώρευσης οικονομικών υποχρεώσεων, μείωσης
μεριδίου αγοράς και άλλων συναφών δυσκολιών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, προτού
φτάσει οριστικά στο στάδιο της διακοπής λειτουργίας/ ή και στην πτώχευση. Η διάρκεια υλοποίησής του είναι 3 έτη.
Δηλώνω υπευθύνως ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση είναι αληθή και
ακριβή και θα επιδείξω όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον σύμβουλο επιχειρηματικότητας εφόσον μου ζητηθούν.

[ Υπογραφή / Σφραγίδα επιχείρησης ]

Η παρούσα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
infoprograms@eea.gr ή diktyo@imegsevee.gr
(Περισσότερες πληροφορίες: 210-3380279, 210,236
και 210-8837188).

