Προγραμματική Πρόταςη

Απζναντι ςτην κρίςη
Τον ερχόμενο Δεκζμβριο ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ τθσ Π.Ε. Κοηάνθσ από κοινοφ με
όλθ τθν υπόλοιπθ χϊρα, κα κλθκεί να αναδείξει τθ νζα διοίκθςθ του
Επιμελθτθρίου. Οι επικείμενεσ εκλογζσ πραγματοποιοφνται ςε μια ιςτορικι
ςυγκυρία, πραγματικά κρίςιμθ για τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα και τθν
πραγματικι οικονομία. Μια ιςτορικι ςυγκυρία, θ οποία επιβάλει νζου τφπου
επιλογζσ. Επιβάλει αποφάςεισ με διαφορετικά κριτιρια.

«Ή κα εντείνουμε τισ προςπάκειεσ για ςταδιακι ανάκαμψθ, ςυγκροτϊντασ ζνα
μείγμα πολιτικισ, αποτελεςματικισ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μαηί με
τθν αναγκαία πολιτικι ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ι κα πορευτοφμε με ςυντθρθτικζσ
επιλογζσ προςανατολιςμζνεσ ςε πολιτικζσ πρακτικζσ του παρελκόντοσ».

Μια ευρεία ομάδα πολιτϊν – επιχειρθματιϊν, από όλο το φάςμα τθσ
επιχειρθματικότθτασ, των θλικιϊν και των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τθσ Π.Ε.,
ςυμφωνιςαμε πωσ μόνο θ κετικι απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα, είναι θ λφςθ ςτα
ςθμερινά αδιζξοδα.

Πενιντα πζντε (55) υποψιφιοι, εκ των οποίων το 82% είναι πρϊτθ φορά υποψιφιοι
και το 20% γυναίκεσ αποτελοφν τθ ςφνκεςθ του ψθφοδελτίου το οποίο
διαρκρϊνεται ωσ ακολοφκωσ ποςοςτιαία ςτα τζςςερα (4) τμιματα (Γουνοποιϊν
3,6%, Εμπορικό 27,3%, Μεταποίθςθσ 32,7% και Υπθρεςιϊν 36,4 %).

Το περιεχόμενο τθσ κετικισ απάντθςθσ, αποτελεί η προγραμματική μασ πρόταςη,
για τθ διατφπωςθ τθσ οποίασ λιφκθκαν υπόψθ οι αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ του
με βάςθ τον επιχειρθματία_

Επιμελθτθρίου όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το υπθρεςιακό δυναμικό, τουσ
διακζςιμουσ οικονομικοφσ πόρουσ, τισ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ τθσ παροφςασ
προγραμματικισ περιόδου, το κεςμικό του ρόλο και τθν ικανότθτα του να
ςυνεργάηεται, να δικτυϊνει και να δικτυϊνεται.

Η προγραμματικι μασ πρόταςθ ςτθρίηεται ςτο τρίπτυχο:

Αποτελεςματικότητα – Αποδοτικότητα – Νομιμοποίηςη



Αποτελεςματικότητα: γιατί αξιολογοφμε διαρκϊσ τα αποτελζςματα ςε
ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ



Αποδοτικότητα: γιατί αξιολογοφμε διαρκϊσ τθν απόδοςθ με το ελάχιςτο
δυνατό κόςτοσ, ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ςτο μζγιςτο δυνατό επίπεδο
ποιότθτασ



Νομιμοποίηςη: γιατί δεν αποκλίνουμε από τθ κεςμικι αποςτολι και τισ
ςυνεπαγόμενεσ προςδοκίεσ όλων των μερϊν, αςκϊντασ μια ανοιχτι,
διαφανι, ςυμμετοχικι και δίκαιθ διαχείριςθ – διοίκθςθ

Η Πρόταςη μασ

Το Επιμελητήριο ωσ οργανιςμόσ παροχήσ δημόςιων υπηρεςιών (Επιχειρηςιακή
Δομή - Αναβάθμιςη Υπηρεςιών)
Προτάςςουμε ζνα Επιμελθτιριο πρότυπο παροχισ υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ του.
Υιοκετοφμε δυο κεντρικζσ επιλογζσ:


Tθν εκπόνθςθ ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 4ετοφσ διάρκειασ και



Tθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν ςτο ςφνολο τουσ

Για εμάσ θ εξωςτρζφεια και θ εικόνα του φορζα ξεκινάει από τθν κακθμερινι
επαφι με τα μζλθ, μετατρζποντασ το μοντζλο από «φζρε μου το πρόβλθμα να το
λφςω» ςε «ποιο είναι το πρόβλθμα», ϊςτε να υπάρχει ςυνολικι αντιμετϊπιςθ.
Θζλουμε ζνα Επιμελθτιριο που κα είναι πρϊτα από όλα ςυνεργάτθσ των μελϊν
του, αλλά και κόμβοσ δικτφωςθσ και διαςφνδεςθσ των κλάδων (ιδζεσ-ςτόχοιμε βάςθ τον επιχειρθματία_

δράςεισ), ζνα επιμελθτιριο ουςιαςτικό αρωγό και πρακτικό οδθγό ςε κάκε
επιχειρθματικό βιμα.

Επιχειρηςιακή Δομή

Δράςεισ Τλοποίθςθσ:


Πιςτοποίθςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου



Κατάρτιςθ κϊδικα δεοντολογίασ μελϊν και Κανονιςμοφ λειτουργίασ Δ.Σ.



Υιοκζτθςθ και εφαρμογι μθτρϊου προμθκευτϊν



Πλιρθσ αναμόρφωςθ – εξορκολογιςμόσ του μθτρϊου των μελϊν



Λειτουργία Γ.Ε.ΜΗ. - Καμπάνια ενθμζρωςθσ για τθν χρθςιμότθτα, λειτουργία
και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Γ.Ε.ΜΗ.



Ειςαγωγι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ωσ κομβικι επιλογι ςτθν διοικθτικι
εξυπθρζτθςθ (υπθρεςία μιασ ςτάςθσ, θλεκτρονικι υπογραφι, ζκδοςθ
δικαιολογθτικϊν), ςτθν πλθροφόρθςθ – υποςτιριξθ αλλά και ςτθ
ςυμμετοχικότθτα, τθ λογοδοςία και τθ διαφάνεια



Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ του
Επιμελθτθρίου, Σωματείων, Συλλόγων και Ομάδων Επαγγελματιϊν



Συγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ & τεκμθρίωςθσ ανά τμιμα (Γουνοποιϊν,
Εμπορικό, Μεταποίθςθσ, Υπθρεςιϊν) ςε ςυνεργαςία με το Οικονομικό, το
Γεωτεχνικό και το Τεχνικό Επιμελθτιριο για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων
προσ τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ και τθν Αυτοδιοίκθςθ. Παροχι γνωμοδοτικϊν
ειςθγιςεων. Συνδικαλιςμόσ & τεκμθρίωςθ ςτα πρότυπα τθσ λειτουργίασ τθσ
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.



Σφςταςθ

και

λειτουργία

του

Περιφερειακοφ

Συμβουλίου

Επιχειρθματικότθτασ βάςθ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου


Κακιζρωςθ άτυπου οργάνου με τθ ςυμμετοχι των πρϊθν προζδρων



Ανοικτι γραμμι με τθν Κοινωνία, ενίςχυςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ λειτουργίασ
του Επιμελθτθρίου ςε ςυνεργαςία με τουσ Εμπορικοφσ Συλλόγουσ και τα
Σωματεία



Συνεργαςία με τουσ Διμουσ και τθν Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ (το
Επιμελθτιριο Σφμβουλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ)
με βάςθ τον επιχειρθματία_



Δθμιουργία τοπικισ δεξαμενισ ςκζψθσ ςτο πλαίςιο τθσ τετραπλισ ζλικασ
(Δθμόςιο, Ιδιϊτεσ, Πανεπιςτιμια, Κοινωνία των Πολιτϊν)

Αναβάθμιςη Υπηρεςιών

Δράςεισ Τλοποίθςθσ:


Αξιοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και των νζων τεχνολογιϊν για
τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των μελϊν, κακϊσ και για τθν διάχυςθ δράςεων
/ςτόχων του ΕΒΕ ςε περιοχζσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και προβλιματα



Newsletter για άμεςθ ενθμζρωςθ ςε επίκαιρα και κακθμερινά ηθτιματα



Βιμα

διαλόγου

και

μελϊν/επιχειρθματιϊν

καταγραφισ

κακθμερινϊν

μζςω

δθμιουργίασ

τθσ

προβλθμάτων
ειδικισ

των

εφαρμογισ

θλεκτρονικισ αποςτολισ αιτθμάτων, προβλθμάτων & παραπόνων


Δθμιουργία Κ.Ε.Επ. (Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματία)



Γραφείο ζνταξθσ (Τμιμα διαςφνδεςθσ προςφοράσ – ηιτθςθσ εργαςίασ,
Προγράμματα ενεργθτικισ ζνταξθσ π.χ. για άτομα με αναπθρίεσ,
ςυμβουλευτικι & υποςτιριξθ)



Καμπάνια για τθν διαμόρφωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ καταναλωτικισ
ςυνείδθςθσ



Σχεδιαςμόσ, προϊκθςθ και προβολι δράςεων ΕΚΕ (Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ)



Ενίςχυςθ

των

δράςεων

προϊκθςθσ

τθσ νεανικισ

και

γυναικείασ

επιχειρθματικότθτασ


Προςβάςιμο Επιμελθτιριο / Προςβάςιμεσ επιχειριςεισ για ΑΜΕΑ



Εβδομάδα επιχειρθματία / Βραβεφςεισ



Κατάρτιςθ ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ

με βάςθ τον επιχειρθματία_

Το Επιμελητήριο ωσ οργανιςμόσ υποςτήριξησ τησ επιχειρηματικότητασ &
Αναπτυξιακήσ προοπτικήσ

Προτάςςουμε ζνα Επιμελθτιριο του οποίου θ φζρουςα ικανότθτα, όπωσ αυτι
ςυντίκεται από τουσ ανκρϊπινουσ και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ, να του επιτρζπει
να ςυγκροτιςει ζνα δυναμικό περιβάλλον υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ με
ζμφαςθ ςτουσ τοπικοφσ κλάδουσ αιχμισ (ενζργεια, γοφνα, πολιτιςτικόσ και
γαςτρονομικόσ τουριςμόσ, αγροδιατροφι, κλπ.)

Τζςςερα (4) είναι τα πεδία που ςυγκροτοφν το δυναμικό περιβάλλον:


Ανάπτυξθ εργαλείων υποςτιριξθσ



Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ



Εξωςτρζφεια δυναμικϊν κλάδων



Καινοτομία

Τα εργαλεία υποςτήριξησ
Επιδιϊκουμε τθ ςυγκρότθςθ ενόσ πλζγματοσ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ,
το οποίο κα παρζχει υπθρεςίεσ ςε όλα τα ςτάδια εξζλιξθσ:
Επιχειρθματικι Ιδζα – Δοκιμαςτικι Λειτουργία – Ανάπτυξθ Επιχείρθςθσ
υποςτθριηόμενο από το τοπικό δυναμικό, ςτθ βάςθ ενόσ ςυνεργατικοφ πλαιςίου
μεταξφ του Επιμελθτθρίου, τθσ Περιφζρειασ, των Διμων, του Πανεπιςτθμίου
Δυτικισ Μακεδονίασ, του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, του Οικονομικοφ, του
Γεωτεχνικοφ και του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ/Παραρτιματα Δυτικισ
Μακεδονίασ, του ΤΑΔΥΜ και των επιχειρθματιϊν τθσ Π.Ε.

Τα εργαλεία υποςτήριξησ – προτάςεισ & προτεραιότητεσ


Αξιόπιςτθ, δυναμικι και εξελικτικι λειτουργία του ΤΑΔΥΜ (Ταμείου
Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ) με ενςωμάτωςθ νζων προϊόντων και
προϊκθςθ νζων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, αξιολογϊντασ το επιχειρθματικό
περιβάλλον για τθν επόμενθ 4ετία. / Ενθμερωτικι Καμπάνια

με βάςθ τον επιχειρθματία_



Συντονιςμζνθ περιφερειακι πρωτοβουλία και δράςθ για τθν δθμιουργία
ενόσ επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ με ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ και
δικτφωςθ των υφιςτάμενων και επίδοξων επιχειρθματιϊν



Διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία



Ειδικι τοπικι παρζμβαςθ για τθν εφαρμογι και επζκταςθ του
προγράμματοσ Κοινωφελοφσ εργαςίασ ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ



ΕΣΠΑ - Διεκδίκθςθ αναμόρφωςθσ του προγράμματοσ με ευνοϊκότερουσ
όρουσ για τθ Δυτικι Μακεδονία



Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) - Διεκδίκθςθ πόρων μζςω
τεκμθριωμζνων προτάςεων αναπτυξιακοφ χαρακτιρα με ςτόχο τθν αφξθςθ
τθσ παραγωγισ και του τοπικοφ ΑΕΠ



INTERREG - Διεκδίκθςθ τθσ άρςθσ του κανόνα του 20% για τθν Π.Ε. Κοηάνθσ
ςτο Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία και πικανι επζκταςθ τθσ
επιλζξιμθσ περιοχισ για το Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - FYROM



HORIZON 2020 - Συνεργαςία με τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα,
Ερευνθτικοφσ Φορείσ και Επιμελθτιρια του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ
για τθν μεταφορά τθσ ζρευνασ ςτθν πραγματικι οικονομία



Ηλεκτρονικό παρατθρθτιριο επιχειρθματικότθτασ και αυτοαπαςχόλθςθσ Ολοκλθρωμζνθ Εφαρμογι Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ Επιχειρθματικότθτασ Ηλεκτρονικό Αποκετιριο ανοικτϊν δθμόςιων δεδομζνων



Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ ενιαίασ ταυτότθτασ για τθν
προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων



Προϊκθςθ τθσ κυκλικισ και τθσ κοινωνικισ οικονομίασ



Προϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν αιχμισ με:
 θλεκτρονικά ςυςτιματα προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο
διαδίκτυο
 εφαρμογζσ για κινθτζσ (mobile) ςυςκευζσ
 αξιοποίθςθ υποδομϊν cloud για τθν διαχείριςθ εφαρμογϊν και
δεδομζνων



Ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δομϊν ςτα κεματικά πεδία τθσ Περιφερειακισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
με βάςθ τον επιχειρθματία_



Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων - ευκαιριϊν τθσ ΒΙΠΕ Κοηάνθσ

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ
Ανιχνεφουμε

εκπαιδευτικζσ

ανάγκεσ

ςτουσ

κλάδουσ

προτεραιότθτασ

τθσ

Περιφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και ςε ςυνεργαςία με τα δυο
Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Περιφζρειασ, δθμιουργοφμε εκπαιδευτικοφσ
κφκλουσ εργαηόμενων, επιχειρθματιϊν και ανζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτισ απαιτιςεισ και τα επαγγζλματα του
μζλλοντοσ.
Επιδιϊκουμε να καταςτιςουμε το Επιμελθτιριο γζφυρα επιςτροφισ, εντοπίηοντασ
και καταγράφοντασ τουσ νζουσ που εργάηονται ςτο εξωτερικό, διαςυνδζοντασ τουσ
με τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα, ειδικότερα ςε επιχειριςεισ αιχμισ που
αναηθτοφν εξειδικευμζνα ςτελζχθ.

Ανθρώπινο Δυναμικό - προτάςεισ & προτεραιότητεσ


Υλοποίθςθ

κεματικϊν

κφκλων

ςεμιναρίων

και

ολοκλθρωμζνων

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ για επιχειρθματίεσ και εργαηόμενουσ


Προετοιμαςία και εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τοπικϊν επιχειριςεων ςε κζματα
εξωςτρζφειασ, ζρευνασ ξζνων αγορϊν, εξαγωγικοφ marketing, πωλιςεων,
εξαγωγικϊν διαδικαςιϊν, διεκνϊν μεταφορϊν και τελωνειακϊν κεμάτων.



Πιςτοποίθςθ προςόντων



Δομι επιχειρθματικισ επιτάχυνςθσ και κερμοκοίτιςθσ για τθ νεοφυι και τθ
νεανικι επιχειρθματικότθτα



Μζριμνα και προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ για ΑΜΕΑ



Δράςεισ επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ για επιχειρθματίεσ και
εργαηόμενουσ - Δεφτερθ Ευκαιρία



Κινθτικότθτα επιχειρθματιϊν και προςωπικοφ μζςω του προγράμματοσ
ERASMUS+ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ανταλλαγισ γνϊςθσ με
επιχειριςεισ του εξωτερικοφ

με βάςθ τον επιχειρθματία_

Εξωςτρζφεια
Στθ βάςθ τθσ Περιφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και των κλάδων
προτεραιότθτασ τθσ, καταγράφουμε το ςφνολο των δυνθτικϊν τουσ αγορϊν και των
δυναμικϊν εκκεςιακϊν γεγονότων και πολλαπλαςιάηουμε τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.

Εξωςτρζφεια - προτάςεισ & προτεραιότητεσ


Στοχευμζνθ παρουςία ςε εκκζςεισ ανά κλάδο με παράλλθλθ διοργάνωςθ
προωκθτικϊν εκδθλϊςεων



Πολλαπλαςιαςτικότθτα των διατικζμενων πόρων ςε ςυνεργαςία με το
Enterprise Greece



Υιοκζτθςθ των κουπονιϊν εξωςτρζφειασ



Camp

εξωςτρζφειασ

τριπλισ

εξόδου

(Επιχειρθματικζσ

αποςτολζσ,

Μικρότερεσ εγχϊριεσ και διεκνείσ Εκκζςεισ, Μεγάλα εγχϊρια και Διεκνι
γεγονότα)


Εκκεςιακό Κζντρο:
 Πλάνο εξυγίανςθσ / αλλαγι κατεφκυνςθσ τθσ ςτρατθγικισ του
πορείασ / πλιρθσ αναςχεδιαςμόσ και επαναπροςδιοριςμόσ
ςτόχων
 Υιοκζτθςθ Ενεργειακοφ γεγονότοσ ανά διετία
 Στοχευμζνεσ δράςεισ και ςυναντιςεισ (B2B)
 Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ και κτθριακϊν υποδομϊν



Ανοικτό παράκυρο επικοινωνίασ με το διεκνζσ περιβάλλον με προϊκθςθ
των δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό



Ηλεκτρονικόσ ξενόγλωςςοσ οδθγόσ επιχειριςεων και τοπικϊν προϊόντων
για τθν προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων ςτο εξωτερικό



Διοργάνωςθ και υποςτιριξθ εκδθλϊςεων που προάγουν τον κεματικό
τουριςμό



Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι δράςεων προϊκθςθσ – προβολισ τθσ
αναγνωριςιμότθτασ (branding) τθσ ενιαίασ ταυτότθτασ προϊόντων και
υπθρεςιϊν

με βάςθ τον επιχειρθματία_



Υποςτιριξθ επιχειριςεων του νομοφ ζναντι ανταγωνιςτριϊν εταιριϊν
γειτονικϊν νομϊν, περιφερειϊν (ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ, του brand τουσ,
των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τουσ, κλπ)



Πολυδιάςτατθ ςυνεργαςία και δικτυϊςεισ με όμορα Επιμελθτιρια τθσ
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ (εκκζςεισ, ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ, ανταλλαγι
τεχνογνωςίασ, εκδθλϊςεισ, ςφμφωνα ςυνεργαςίασ)

Καινοτομία
Επιδιϊκουμε τθ ςτενι ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ζρευνασ και
Καινοτομίασ Δυτικισ Μακεδονίασ.
Με υπόβακρο τθν Περιφερειακι Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ ανιχνεφουμε τισ
«περιοχζσ» δυνθτικισ ανάπτυξθσ νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ και ενίςχυςθσ τθσ
καινοτομίασ.
Ενιςχφουμε τθ νεοφυι επιχειρθματικότθτα μζςω τθσ δομισ ωρίμανςθσ ιδεϊν
(προκερμοκοίτιςθσ – κερμοκοίτιςθσ)
Ανιχνεφουμε – καταγράφουμε – υιοκετοφμε καλζσ πρακτικζσ ενίςχυςθσ και
προαγωγισ τθσ καινοτομίασ

Καινοτομία - προτάςεισ & προτεραιότητεσ


Διαμόρφωςθ οδικοφ χάρτθ για τθ νεοφυι επιχειρθματικότθτα



Ανάπτυξθ

μεκόδων

διαχείριςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

ανάπτυξθσ

νζων

καινοτόμων προϊόντων


Υποςτιριξθ τθσ ειςαγωγισ και ζνταξθσ τθσ καινοτομίασ ςτθν μικρι και
μεςαία επιχειρθματικότθτα για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ τουσ
διαδικαςίασ



Κουπόνια

καινοτομίασ

επιχειριςεων

για

τθν

αγορά

καινοτόμων

ςυμβουλευτικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν από φορείσ παροχισ
υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ και ζνταςθσ γνϊςθσ, όπωσ τα Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Ερευνθτικά Κζντρα, Κλαδικζσ Εταιρίεσ Ζρευνασ και
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ


Ανάπτυξθ

ςυςτθμάτων

αξιολόγθςθσ

καινοτόμων

δράςεων

με

ποςοτικοποίθςθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων
με βάςθ τον επιχειρθματία_



Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα ςε κζματα ζρευνασ
και καινοτομίασ, με ςτόχο τθν εμπορικι αξιοποίθςθ ϊριμων ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων και καινοτόμων ιδεϊν



Προϊκθςθ τθσ πρωτοβουλίασ Seal of Excellence, για τθ χοριγθςθ
πιςτοποιθτικϊν αριςτείασ ςτισ επιχειριςεισ, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ τουσ από πόρουσ των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Πωσ - με ποιουσ πόρουσ

Για τθν επίτευξθ τθσ πρόταςθσ μασ απαιτείται θ ενίςχυςθ, θ οχφρωςθ και θ
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρίασ του Επιμελθτθρίου
(Α.Ε.Π.Ε.Κ.) ςτο πλαίςιο τθσ τετραπλισ ζλικασ, αλλά και τθσ απόλυτα επιτυχθμζνθσ
πορείασ και λειτουργίασ του Ινςτιτοφτου Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ Γενικισ
Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
προςομοιάηοντασ ςτθ δράςθ του και τον τρόπο παρζμβαςθσ του. Μια λειτουργία με
βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ που κα αποτελζςει τθν εκροι τθσ κεςμοκετθμζνθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ του Επιμελθτθρίου, τθσ Περιφζρειασ, των ΟΤΑ α’ βακμοφ του
Νομοφ, του Π.Δ.Μ., του ΤΕΙ ΔΜ, των επιςτθμονικϊν Επιμελθτθρίων, του ΤΑΔΥΜ και
τθσ ΑΝΚΟ.

Στθν κατεφκυνςθ αυτι κα αναηθτθκοφν πόροι οι όποιοι μποροφν να προκφψουν
αυτοτελϊσ ι και ςυνδυαςτικά - ςυνεργατικά με τουσ υπόλοιπουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ.

Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω πθγζσ χρθματοδότθςθσ:
ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία:


ΑΠ1 «Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ με τομεακζσ προτεραιότθτεσ»,



ΑΠ2 «Προςαρμογι εργαηομζνων, επιχειριςεων και επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ»



ΑΠ3 «Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ»
με βάςθ τον επιχειρθματία_

ΕΠ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ:


ΑΠ2 «Βελτίωςθ Προοπτικϊν Απαςχόλθςθσ και Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ»



ΑΠ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ»



ΑΠ7 «Ανάπτυξθ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ και Βελτίωςθ τθσ Συνάφειασ τθσ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ»

ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ:


ΑΠ1 «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ
καινοτομίασ»



ΑΠ2 «Βελτίωςθ

τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των

τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν»


ΑΠ3 «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων»



ΑΠ8 «Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και
υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ»



ΑΠ 11 «Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ»

τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (RIS):


ΘΣ1 «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ & τθσ καινοτομίασ»



ΘΣ2 «Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ τεχνολογίεσ των
πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΠΕ), κακϊσ και τθσ χριςθσ και τθσ
ποιότθτάσ τουσ»



ΘΣ3 «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων
(ΜΜΕ)»

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ)/ Σοπικόσ Πόροσ:


Άξονασ 2 «Στιριξθ του Παραγωγικοφ Περιβάλλοντοσ»


Μζτρο 2.1 «Υποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ του παραγωγικοφ
περιβάλλοντοσ»



Μζτρο 2.2 «Στιριξθ ιδιωτικϊν επενδφςεων, µε ζμφαςθ ςτισ νζεσ
τεχνολογίεσ, ςτθν καινοτομία, ςτθν κοινωνικι οικονομία και ςτθν
εξωςτρζφεια»

με βάςθ τον επιχειρθματία_

Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ-ΕΟΧ, EEA
Grants)
HORIZON 2020 για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςε
επιχειριςεισ , ενϊςεισ επιχειριςεων και εποπτεφοντεσ φορείσ
EUREKA για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ
καινοτομίασ και γνϊμονα τθν επιχειρθματικότθτα μεταξφ μικρϊν εταιρειϊν,
μεγάλων βιομθχανικϊν εταίρων, ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και πανεπιςτθμίων
COSME για τθν διευκόλυνςθ των επιχειριςεων ςτθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτικά
εργαλεία, τθν ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςισ
τουσ ςτισ αγορζσ
CLLD (Νζο Leader) για τθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου

Η τοπική ςυμμαχία, ςυςτατικό ςτοιχείο τησ ανάπτυξησ τησ επιχειρηματικότητασ

Προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ πολλζσ
πρωτοβουλίεσ κα μποροφςαν να ανιχνευκοφν από φορείσ τθσ περιοχισ διαχρονικά
(Επιμελθτιρια, Περιφζρεια, Διμοι, Πανεπιςτιμιο και ΤΕΙ, ΑΝΚΟ κλπ).

Σχεδιάηοντασ τθν επόμενθ μζρα του Επιμελθτθρίου ςτοχεφουμε ςτθ μζγιςτθ δυνατι
αποτελεςματικότθτα

που

μπορεί

να

εξαςφαλίςει

μια

ςυςτθματικι

και

ολοκλθρωμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν των φορζων, με επιςπεφδοντα το
Επιμελθτιριο, επιδιϊκοντασ τθν υπογραφι μιασ
Προγραμματικισ υμφωνίασ υνεργαςίασ και υναντίλθψθσ
με το βλζμμα ςτθ Μεταλιγνιτικι εποχι και τθ διαμόρφωςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ που μασ αξίηει.

Η Ενζργεια είναι και κα παραμείνει θ αςπίδα τθσ περιοχισ μασ. Το δόρυ τθσ
αναπτυξιακισ μασ προοπτικισ όμωσ αποτελοφν θ αγροδιατροφι, θ γουνοποιία, ο
πολιτιςμόσ, θ γαςτρονομία και θ εκπαίδευςθ. Ζννοιεσ που πρζπει να ιδωκοφν υπό
το πρίςμα τθσ θκικισ και τθσ υγιοφσ, βιϊςιμθσ και ανταγωνιςτικισ τοπικισ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Για να ξαναφτιάξουμε τισ δουλειζσ μασ και για να
με βάςθ τον επιχειρθματία_

επιςτρζψουν οι νζοι ςτον τόπο τουσ. Για μια επιχειρθματικι κοινότθτα και μια
ευρφτερθ κοινωνία που μασ αξίηει.

Οι προγραμματικζσ κζςεισ του υνδυαςμοφ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ αποτελοφν
ςυνζχεια του πλαιςίου που τζκθκε με τθν Διακιρυξθ του υνδυαςμοφ. Θζςεισ οι
οποίεσ επικαιροποιοφνται ςυνεχϊσ μζςα από τθν επικοινωνία και το διάλογο με
βάςθ τον επιχειρθματία, χτίηοντασ μια ςχζςθ αμφίδρομθ, βαςιςμζνθ ςτθν
εμπιςτοςφνθ και τθν ειλικρίνεια, κακϊσ το Επιμελθτιριο είναι και πρζπει να
παραμείνει ανοιχτό ςτα μζλθ του και τθν ευρφτερθ κοινωνία.

με βάςθ τον επιχειρθματία_

