Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Εβδομάδα των
Περιφερειών «Open Days 2014»
Σημαντική ήταν η παρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στην εβδομάδα
των Περιφερειών (Open Days 2014) που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 6 και 9
Οκτωβρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη της συμμετείχαν στην εκδήλωση με τίτλο
«Ενισχύοντας την καινοτομία μέσω στρατηγικών δημιουργίας επιχειρηματικών cluster και
πολιτικών ευφυούς εξειδίκευσης» στις Βρυξέλλες.
Η διοργάνωση της εν
λόγω
εκδήλωσης
αποτέλεσε μία κοινή
πρωτοβουλία
των
κοινοτικών
έργων
ClusterPoliSEE
και
Clustrat
(www.clustrat.eu) και
στόχευε
στην
ανταλλαγή εμπειριών,
τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών
και
η
αξιοποίηση των παραδοτέων των δύο έργων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης Συστάδων Επιχειρήσεων (Cluster) και της προώθησης
των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης (smart specialization strategies) στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα εν όψει της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν
ομιλητές και εκπρόσωποι
των διαχειριστικών αρχών
διαφόρων
Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (South East
Europe, CE programme, IV
Interreg, κλπ.), καθώς και
σημαντικοί
φορείς
διαμόρφωσης πολιτικής και
ενίσχυσης της καινοτομίας
από όλη την Ευρώπη.
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Παράλληλα,
μέλη
της
ομάδας έργου της Κεντρικής
Ένωσης
Επιμελητηρίων
Ελλάδος
συμμετείχαν
ενεργά στις εσωτερικές
δραστηριότητες που έλαβαν
χώρα σε ειδική συνάντηση
πριν την εκδήλωση των
Open Days.
Ιδιαίτερα
σημαντική ενέργεια που
βοήθησε στην εμπέδωση
της νέας γνώσης, στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας μεταξύ των εταίρων αλλά και στη
δημιουργία ιδεών με ισχυρή προστιθέμενη αξία, ήταν η υλοποίηση διαδραστικού
εργαστηρίου που στηρίχτηκε στην τεχνική των ομάδων εργασίας. Στο πλαίσιο του
εργαστηρίου αυτού, οι εταίροι χωρίστηκαν σε έξι ομάδες που αντιπροσώπευαν τα έξι
working groups του έργου και επισκέφτηκαν τους εκπροσώπους των πιλοτικών δράσεων
που ήταν τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία της αίθουσας, με σκοπό να συζητήσουν μαζί
τους και να κάνουν προτάσεις βελτίωσης της πιλοτικής δράσης και ενσωμάτωσης δράσεων
που θα επέκτειναν την κάθε πιλοτική δράση στην κατεύθυνση του αντικειμένου του
εκάστοτε working group.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη
ιστοσελίδα των Open Days 2014: www.opendays.europa.eu
Το έργο ClusterPoliSEE συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
Kάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα και παραδοτέα
του έργου μέσω της ιστοσελίδας (www.clusterpolisee.eu) και της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας www.clusterpolisees3.eu.
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