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Εισαγωγή
Καλώς ήλθατε στο τέταρτο
ενημερωτικό δελτίο του ACCESS!
Στόχος του ηλεκτρονικού δελτίου
είναι να παρέχει πληροφόρηση για
την υλοποίηση του έργου ACCESS
και τις αντίστοιχες εκροές και
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
της περιόδου ΑυγούστουΣεπτεμβρίου 2015.
Το έργο ACCESS
συγχρηματοδοτείται από το IPA
Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία
2007-2013.
Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου υλοποιήθηκαν οι
τελευταίες δράσεις του έργου στο
πλαίσιο της ολοκλήρωσης του
έργου και επίτευξης των στόχων
του.
Αρχικά, ολοκληρώθηκε ο
εμπλουτισμός της διαδικτυακής
πλατφόρμας του έργου για τις
ΠΜΕ-ΜΜΕ με υλικό διαθέσιμο και
στις τρεις γλώσσες του έργου
(Ελληνικά-Αλβανικά-Αγγλικά)
ώστε να υπάρχει ένα πλήρες και
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ενημερωμένο πακέτο
πληροφοριών στους
εγγεγραμμένους χρήστες της.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των
ενεργειών διαχείρισης,
δημοσιότητας και διάχυσης
υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες
ενέργειες:


Διοργάνωση της 2ης
συνάντησης του έργου στο
Αργυρόκαστρο, Αλβανία, η
οποία ήταν και η τελευταία
συνάντηση των εταίρων στο
πλαίσιο του ACCESS,



Διοργάνωση της εκδήλωσης
δικτύωσης ΠΜΕ-ΜΜΕ,
επενδυτών και φορέων της
διασυνοριακής περιοχής
Ελλάδας—Αλβανίας,



Προετοιμασία του τελικού
συνεδρίου του έργου που θα
υλοποιηθεί στις 30
Σεπτεμβρίου 2015.

Εντός του τεύχους:
Εισαγωγή

1

Τελικό Συνέδριο
Έργου στα Ιωάννινα

2

2η Συνάντηση Έργου
στο Αργυρόκαστρο

2

Εκδήλωση Δικτύωσης 3
Επιχειρήσεων στα
Ιωάννινα
Εταίροι Έργου

4

Το ACCESS θα βελτιώσει
την πρόσβαση των
Ελληνικών & Αλβανικών ΠΜΕ-ΜΜΕ (πολύ
μικρές & μικρομεσαίες
επιχειρήσεις) σε μοντέρνα χρηματοδοτικά
εργαλεία ώστε να
υποστηρίξουν την
ανάπτυξη, την
καινοτομία & την
ανταγωνιστικότητα τους
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Τελικό Συνέδριο Έργου στα Ιωάννινα
Το τελικό συνέδριο του έργου ACCESS θα
διοργανωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στα
Ιωάννινα.
Ο στόχος του τελικού συνεδρίου είναι διττός:
πρώτον να παρουσιαστούν σύγχρονες μορφές
χρηματοδότησης από εμπειρογνώμονες και
επαγγελματίες του χώρου και εκπροσώπους
επενδυτικών σχημάτων, και δεύτερον να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου
ACCESS στους επιχειρηματίες και στο ευρύ
κοινό της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας—
Αλβανίας.
Η θεματολογία του περιλαμβάνει την
παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων
για καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα, την ανάλυση των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης μέσω venture capitals, την
παρουσίαση του ορισμού και του τρόπου
λειτουργίας των business angels στην Ελλάδα
και στην ΕΕ και τέλος την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου ACCESS καθώς και
των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους προς
όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα του τελικού συνεδρίου
παρουσιάζεται παρακάτω.

2η Συνάντηση Έργου στο Αργυρόκαστρο, Αλβανία
Η δεύτερη συνάντηση του έργου υλοποιήθηκε
στις 16/9/2015 στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία).
Φιλοξενήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Περιοχής του
Αργυροκάστρου.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί
η πορεία υλοποίησης του έργου, να
παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα
παραδοτέα του έργου και να σχεδιαστούν οι
δραστηριότητες κλεισίματος του ACCESS.
Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν η
παρουσίαση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας
για ΠΜΕ-ΜΜΕ του έργου ACCESS και των
υπηρεσιών που προσφέρονται σε
επιχειρήσεις και επιχειρηματίες από την
Ελλάδα και την Αλβανία.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες και τα
διαθέσιμα εργαλεία αξιολογήθηκαν και
εγκρίθηκαν από όλους τους εταίρους του
έργου και αποφασίστηκε η οριστικοποίηση
τους.
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Εκδήλωση Δικτύωσης Επιχειρήσεων στα Ιωάννινα
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων οργάνωσε στις 16
και 17 Σεπτεμβρίου 2015, στα Ιωάννινα, την
εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων που
στοχεύει τις ΠΜΕ-ΜΜΕ, επιχειρηματίες και
επενδυτές της διασυνοριακής περιοχής.
Η εκδήλωση δικτύωσης διοργανώθηκε σε δύο
ημέρες με τον στόχο για την πρώτη ημέρα να
είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις
ολοκληρωμένες δράσεις του έργου και κυρίως
για τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για ΠΜΕ-ΜΜΕ
και για τις υπηρεσίες που ενσωματώνονται
στην πλατφόρμα και προσφέρονται στις
επιχειρήσεις, ενώ για την δεύτερη ημέρα ο
στόχος ήταν η δικτύωση και το συνταίριασμα
επιχειρήσεων, επενδυτών και τοπικών
φορέων στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς και
επιχειρήσεις τόσο από την περιοχή των
Ιωαννίνων στην Ελλάδα όσο και από την
περιοχή του Αργυροκάστρου στην Αλβανία.
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου με
το καλωσόρισμα και την εναρκτήρια ομιλία
του Α’ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου
Ιωαννίνων, κου Δημητρίου. Ακολούθησε μια
γενική παρουσίαση των στόχων του έργου,
των δράσεων και των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων από τον κύριο
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Δασκαλόπουλο, διευθυντή του Επιμελητηρίου
Ιωαννίνων, η οποία ενημέρωσε τους
συμμετέχοντες για το έργο ACCESS. Έπειτα ο
κύριος Βασιλειάδης από την TREK Consulting,
Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ανέλυσε τις
μικροχρηματοδοτήσεις εννοιολογικά και
σημασιολογικά και παρουσίασε προγράμματα
μικροχρηματοδοτήσεων στην ΕΕ. Τέλος,
παρουσίασε αναλυτικά τη Διαδικτυακή
Πλατφόρμα του έργου ACCESS και τις
υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της
πλατφόρμα προς ΠΜΕ-ΜΜΕ της διασυνοριακής
περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της
εκδήλωσης, στις 17 Σεπτεμβρίου,
διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με τη
συμμετοχή Αλβανικών και Ελληνικών
επιχειρήσεων και φορέων υποστήριξης
επιχειρήσεων, το οποίο είχε ως αντικείμενο
την ανάλυση των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών μικροχρηματοδοτήσεων στην
Αλβανία και στην Ελλάδα, τις δυνατότητες
προώθησης των μικροχρηματοδοτήσεων από
φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων όπως τα
Επιμελητήρια και τις προοπτικές που
διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε
και των συνεπειών της στις επενδύσεις και
στην επιχειρηματικότητα.
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Εταίροι Έργου
Το έργο περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό εταιρικό σχήμα με εταίρους από τη διασυνοριακή
περιοχή, ενώ ο τύπος των εμπλεκόμενων οργανισμών είναι παρόμοιος (οργανισμοί
υποστήριξης επιχειρήσεων).
Το εταιρικό σχήμα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων
και ιδιωτικών εταιριών της διασυνοριακής περιοχής που θα αναλύσουν τα προβλήματα και
τις ανάγκες τοπικών ΠΜΕ-ΜΜΕ που ψάχνουν για χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους. Η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών προερχόμενων από δύο διαφορετικά οικονομικά
περιβάλλοντα θα βοηθήσει τους εταίρους στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Ελλάδα) - Συντονιστής
Έργου (LP1)

Chamber of Commerce and Industry Region of
Gjirokaster (Αλβανία) - LP2

EuroPartners Development (Αλβανία) - P3

Το παρόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο έχει αναπτυχθεί με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου ACCESS και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος. Το έργο ACCESS έχει συνολικό προϋπολογισμό 210.000 Ευρώ, εκ των οποίων το 75% συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
25% από Ελληνικούς δημόσιους πόρους.
© ACCESS| All rights reserved
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