Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνάντηση εργασίας
στη Σλοβενία
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με το ρόλο του εταίρου στο έργο «Smarter
Cluster Policies for South East Europe-ClusterPoliSEE», στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας «South East Europe», συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στο
Maribor της Σλοβενίας στις 10 και 11 Ιουνίου 2014, η οποία διοργανώθηκε από το Maribor
Development Agency.
Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν 24 εταίροι από την Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία,
Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία,
Ουγγαρία,
Ρουμανία,
Σερβία, Σλοβακία και
Σλοβακία,
οι
εκπρόσωποι
της
Κεντρικής Ένωσης είχαν
την
ευκαιρία
να
ενημερωθούν για την
εξέλιξη των έξι πιλοτικών
δράσεων
που
προβλέπονται στο έργο,
οι οποίες στοχεύουν
στην αντιμετώπιση των
κοινών αναγκών και των μελλοντικών προκλήσεων για την ενδυνάμωση της
αποτελεσματικότητας πολιτικών ανάπτυξης Συστάδων Επιχειρήσεων (Clusters) στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε
από κάθε εταίρο που είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας την πιλοτική δράση στην περιφέρεια
που ανήκει και περιελάμβανε τον σχεδιασμό, τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη συνάντηση στο Maribor, τα δυνατά κα αδύνατα σημεία
που έχουν προκύψει και μια αρχική εκτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων.
Οι εταίροι συζήτησαν με τους εκπροσώπους των πιλοτικών δράσεων και έκαναν προτάσεις
βελτίωσης των πιλοτικών δράσεων με προτάσεις που θα επέκτειναν την κάθε πιλοτική
δράση στην κατεύθυνση του αντικειμένου της κάθε ομάδας εργασίας (working group).
Η τεχνογνωσία που αποκομίστηκε από τα στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη στην υλοποίηση δράσεων για την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ιδιαίτερα στο
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πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
Ενδεικτικά παραδείγματα των πιλοτικών δράσεων του έργου ClusterPoliSEE είναι:
-

-

-

Η αξιολόγηση και υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της αλυσίδας
αξίας των Συνεργατικών Σχηματισμών της Περιφέρειας North East στη Ρουμανία σε
στοχευμένες εμπορικές δράσεις υψηλής απόδοσης
Η ανάπτυξη Cluster στον αγροτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την εφαρμογή τεχνικών
«γεωργίας ακριβείας» (precision farming)
Η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου στον κλάδο της ηλεκτρονικής της ευρύτερης
περιοχής της Κεντρικής Ευρώπης (Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία και Ουγγαρία) υπό την
καθοδήγηση και υποστήριξη του υπάρχοντος cluster ηλεκτρονικής (στη Δυτική
Σλοβακία.

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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