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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 21/12-02-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 22965/48/6 -02- 2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νου Καρπέτα
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Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 21/12-02-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση α) μεταφοράς από την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ εγκριθέντων
ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β)
αποδοχής και υλοποίησης των ανωτέρω έργων από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας γ) εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων»
και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
2

ΑΔΑ: ΨΒ347Λ6-ΞΝΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 12-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
40077/67/06-02-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

-Πρόεδρος,

2)Λαλιώτης

Παναγιώτης,

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
10)Δριβίλας Δημήτριος, 11)Ευθυμίου Απόστολος, 12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
Αδαμαντία, 13) Κανέλλης Γεώργιος, 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα
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Ευσταθία, 16)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 17)Κατσανιώτης Ανδρέας,
Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή,

19)Κοτοπούλης

Σπυρίδων,

18)

20)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος, 21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος,
23)Λύτρας

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,
28)Μπράμος

24)Μαυρόγιαννης

26)Μπαλαμπάνης
Παναγιώτης,

Διονύσιος,

Νικόλαος,

29)Νασιώτης

25)Μητρόπουλος

27)Μπούνιας

Θεόδωρος,

Χρήστος,

30)Παπαναγιώτου-

Μαρτζάκλη Γεωργία, 31)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

32)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος, 33)Πλατανιάς Παναγιώτης, 34)Ρήγας Χρήστος, 35)Σιαμπλής
Δημήτριος, 36)Σύρμος Γεώργιος , 37)Σώκος Ευθύμιος, 38)Τογιοπούλου
Αναστασία, 39)Τσόγκας Γεώργιος, 40)Υφαντής Νικόλαος, 41)Φαρμάκης
Νεκτάριος, 42)Φωτόπουλος Τρύφων , 43)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 44)Χαροκόπος
Αντώνιος, 45)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 46)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου), Κατσακούλης Ευάγγελος, Κελεπούρης
Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) και
Κολοβός Ιωάννης.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας
κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ.
Χρήστος Νικολάου , ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Δημήτριος

Καραβίδας,

η

Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού κ. Σπυράκη Ελένη, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 21/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 13ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση α) μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ εγκριθέντων

ευρωπαϊκών έργων

Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β) αποδοχής και
υλοποίησης των ανωτέρω έργων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γ)
εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή όλων
των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων», δίνοντας το λόγο
στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.
Κων/νο Καρπέτα, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ.
πρωτ. 22965/48/6 -02- 2018 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
I.

II.
III.

IV.

V.

To πρακτικό της 4ης συνεδρίασης 2017 Δ.Σ. Αναπτυξιακής Εταιρεία
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ που αφορά την λήψη απόφασης για
εισήγηση στη Γενική Συνέλευση για την λύση της Εταιρείας.
Την από 1/9/2017 τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ.
Το αρ. 6/1.12.2017 έγγραφο εκκαθαριστών ΑΕΠΔΕ προς την ΔΙΑΠ ΠΔΕ που
αφορά γνωστοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων και διενέργεια
διαδικασιών μεταφοράς στους διαδόχους φορείς.
Το αρ. 4/10.1.2018 έγγραφο εκκαθαριστών ΑΕΠΔΕ προς την ΔΙΑΠ ΠΔΕ που
αφορά αποστολή συνοδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των
εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Το άρθρο 15 εδάφιο γ ν.4483 (ΦΕΚ 107 τ.Α./31.7.2017) στο οποίο γίνεται
αναφορά για μεταφορά στην Περιφέρεια δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με
την λύση της Αναπτυξιακής εταιρείας.
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VI.

VII.

Το υπ’ αριθμ. 22640/64/22-1-2018 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής
Πολιτικής.
Την υπ’ αριθμ. 14/24-1-2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «α)
μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.
ΟΤΑ εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 20142020, και ΒΑΛΚΑΝ ΜΕD (1η Πρόσκληση) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και β) αποδοχής και υλοποίησης των έργων από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας γ) εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη για υπογραφή απαραίτητων
εγγράφων για την υλοποίηση των έργων».

Με τις ανωτέρω αποφάσεις i & ii αποφασίσθηκε η λύση της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ και η θέση της σε εκκαθάριση. Mε τα ανωτέρω
έγγραφα iii & iv εκκαθαριστών ΑΕΠΔΕ προς την ΔΙΑΠ ΠΔΕ ζητείται η μεταφορά του
έργου στη ΠΔΕ, βάσει των i & ii αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του διακρατικού Προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020 (22 Ιουλίου 2016 – 15 Δεκεμβρίου 2016) (http://www.greece-italy.eu/),
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.)
συμμετείχε ως εταίρος στις κάτωθι προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.
(σχετική ανακοίνωση για τα εγκεκριμένα έργα στον ιστότοπο του προγράμματος
http://greece-italy.eu/greece-italy-monitoring-committee-approved-41-projects/) και στα
ανωτέρω (iii) και (iv) έγγραφα εκκαθαριστών ΑΕΠΔΕ). Με το (v) σχετικό άρθρο γ15
εδάφιο γ του ν.4483 (ΦΕΚ 107 τ.Α./31.7.2017) γίνεται αναφορά σε δικαιώματα και
υποχρεώσεις της περιφέρειας σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής εταιρείας από το οποίο
συνάγεται ότι η Περιφέρεια ως έχουσα ποσοστό περίπου 94% των μετοχών της υπό
λύση Αναπτυξιακής Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ ( και από τα
ανωτέρω (iii) και (iv) έγγραφα εκκαθαριστών ΑΕΠΔΕ) αποτελεί την διάδοχο κατάσταση
της τελευταίας. Επιπλέον στις (i) και (ii) αποφάσεις αποφασίζεται η μεταφορά των έργων
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον Περιφερειάχρη και τον Πρόδερο της
Αναπτυξιακής Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ.
Τα έργα που έχουν εγκριθεί και στα οποία συμμετέχει η
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ είναι τα εξής:

Αναπτυξιακή Εταιρεία

1. «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different
Touristic Approach» «P.A.T.H.».Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω
πεζοπορίας και εισαγωγή μιας διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης
Στο έργο «P.A.T.H.» συμμετέχουν 5 (πέντε) εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α

Επωνυμία εταίρου

Χώρα

1.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος
2.

Αναπτυξιακή
Εταιρεία
Περιφέρειας
Δυτικής
αντικατάσταση από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Ελλάδα
Ελλάδας

Α.Ε.(υπό

Ελλάδα
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3.

4.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υποδομών - Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας

Ιταλία

Περιφερειακό Πάρκο Ανατολικής Ακτής Τάραντα

Ιταλία

Εθνικό Πάρκο Alta Murgia

Ιταλία

5.

Το έργο «P.A.T.H.» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική διαχείριση» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 2.1 «Αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της
περιοχής του προγράμματος».
Περιγραφή – στόχοι του έργου:
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη δημιουργία θεματικών διαδρομών (υδροβιότοποι,
ορεινά μονοπάτια, ιστορικές διαδρομές) χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code,
διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές που επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να
περιηγηθεί
στις επιλεγμένες διαδρομές (self-guiding tourism), μειώνοντας την
επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Οι διαδρομές
θα είναι θεματικές με τα εξής: δρομολόγια υγροτόπων (Αγρίνιο, Ηλεία), ορεινά μονοπάτια
(Αχαΐα,
Αγρίνιο),
ιστορικές διαδρομές
ανακαλύψεις αρχαίων θεάτρων
(Αιτωλοακαρνανία)
Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη εργαλείων, με στόχο τη
βιώσιμη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος των επιλεγμένων περιοχών (Δυτική
Ελλάδα, Απουλία) και την προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους,
δημιουργώντας ένα διακρατικό πακέτο πεζοπορικού τουρισμού, για την ενίσχυση των
τοπικών οικονομιών. Εργαστήρια και εκδηλώσεις για την παρουσίαση καινοτόμων
διαδικασιών τουριστικού μοντέλου και επιχειρηματικών προοπτικών.
Παράλληλα, το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη
δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ΑμεΑ.
Τέλος, θα δημιουργηθεί μια διακρατική περιηγητική περιήγηση και θα παρουσιαστεί ένα
ψηφιακό εργαλείο, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ταξίδι.
Στο έργο η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΔΕ αποτελεί Εταίρο (ΡB2) του έργου.
Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι η δημιουργία 30 θεματικών διαδρομών στην
Ελλάδα και 21 θεματικών διαδρομών στην Ιταλία, η αξιοποίηση 150 κωδικών σημείων
QR και 5 εξατομικευμένων διαδρομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα
άτομα με αναπηρία. Το PATH θα ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα ομάδων όπως οι δημόσιες
αρχές, οι κάτοικοι της περιοχής του προγράμματος, οι τοπικοί και διεθνείς τουριστικοί
φορείς, ο τοπικός πληθυσμός, τα άτομα με αναπηρίες, οι ομάδες στόχοι και οι
επισκέπτες, προωθώντας έναν υπεύθυνα τοπικό τουρισμό, οικονομικά οφέλη και την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοτυπία του
έργου έγκειται στην προσέγγισή του για τη βελτίωση της εξατομικευμένης εμπειρίας,
παρέχοντας νέα εργαλεία και μέσα που επιτρέπουν στους επισκέπτες, τους ντόπιους και
τους χρήστες να καταγράφουν τις ιστορίες τους, τα ενδιαφέροντά τους καθιστώντας την
εμπειρία των θεματικών διαδρομών μοναδική.




ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ (για ΑΕΠΔΕ/ΠΔΕ)
Πληροφόρηση , δημοσιότητα, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας
Συμμετοχή στην ανάπτυξη διαδικτυακου χάρτη και πλατφόρμας
7
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Διασυνοριακός μαθητικός διαγωνισμός
Καμπάνια για συλλογική χρηματοδότηση (crowd funding)
Διοργάνωση πεζοπορικών διαδρομών για φορεις χάραξης πολιτικής (stakeholders )
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 983.500,00€ και έχει συνολική διάρκεια 24
μήνες. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ είναι 152.900,00€. Ο προϋπολογισμός της Αναπτυξιακής
Εταιρείας κατανέμεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Πακέτα Εργασίας (€)

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

WP 5

Διαχείριση
Έργου και
Συντονισμός
(Project
Management
and
Coordination)
Επικοινωνία
και διάδοση
(Communicati
on and
Disseminatio
n)
Συλλογή και
καταγραφή
διαδρομών
πεζοπορίας
(Collection &
Recording
Hiking
Routes)
Ανάπτυξη
διαδικτυακής
πλατφόρμας
(Web-Based
Platform
Development)
Δημιουργία
εργαλείου
διαχείρισης
βιώσιμου
τουρισμού
(Creation of a
Sustainable
Tourism
Management
Tool)
Σύνολα

Προσωπικό

Λειτουργικά
έξοδα

Ταξίδια και
διαμονή

Εξωτερικοί
συνεργάτες
&
υπηρεσίες

Εξοπλισμός

Σύνολα

9.000,00

500,00

4.320,00

4.000,00

0,00

17.820,00

14.500,00

580,00

250,00

9.000,00

2.500,00

26.830,00

13.500,00

0,00

750,00

0,00

0,00

14.250,00

5.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

11.000,00

27.500,00

5.000,00

2.000,00

45.000,00

3.500,00

83.000,00

69.500,00

6.080,00

7.320,00

64.000,00

6.000,00

152.900,00

2. «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen
Enterprises». « ICON WOM-EN »Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της
οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις
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Στο έργο « ICON WOM-EN » συμμετέχουν 5 (πέντε) εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α

Επωνυμία εταίρου

Χώρα

1

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών

2

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αντικατάσταση από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

3

Επιμελητήριο Κέρκυρας

4
5

Α.Ε.

Ελλάδα
.(υπό

Ελλάδα

Ελλάδα

Εθνική Ομοσπονδία βιοτεχνιών ΜΜΕ του Μπάρι

Ιταλία

Δήμος του Maglie

Ιταλία

Το έργο «ICON WOM-EN» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας,
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου
1.1 «Παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και δημιουργώντας
διασυνοριακά clusters για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».
Περιγραφή – στόχοι του έργου:
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
στους τομείς RIS των περιφερειών και στην οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών
φορέων για την καλύτερη υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών ώστε να ξεκινήσουν
και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντάς τους καινοτόμες υποστηρικτικές
υπηρεσίες και δημιουργώντας clusters επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Στόχος του έργου είναι επίσης η δημιουργία ενός πιο θετικού - ευνοϊκού περιβάλλοντος
για την ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενώ μέσω της οικονομικής
ενδυνάμωσης των γυναικών έχει ως στόχο να συμβάλει στην ισότητα των φύλων, καθώς
και στην δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.
Στο έργο η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΔΕ αποτελεί Εταίρο (ΡB2) του έργου.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι α) η ανάδειξη και προώθηση της
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των γυναικών επιχειρηματιών
της παραμεθόριας περιοχής, β) η ενθάρρυνση της εγκατάστασης των γυναικών
επιχειρηματιών σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, η καινοτομία και οι νέες
τεχνολογίες και ειδικά σε πεδία της RIS, γ) η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών που
συμμετέχουν, να δημιουργήσουν ένα σύστημα φιλικό προς τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα.






Τα κύρια αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσω της υλοποίησης του έργου
είναι:
Ανάπτυξη νέων γυναικείων επιχειρήσεων και διευκόλυνση λειτουργίας των
υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων
Αύξηση της συμμετοχής γυναικείων επιχειρήσεων στους τομείς της RIS
Ενίσχυση του ρόλου των επενδυτών των συμμετεχόντων περιφερειών στην
υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ανάδειξη νέων συστημάτων συνεργασίας των επιχειρήσεων
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Καλύτερη ποιότητα της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των γυναικείων
επιχειρήσεων και υψηλότερα επίπεδα βιωσιμότητας γυναικείων start up
επιχειρήσεων
 Δυνατές και ανταγωνιστικές γυναικείες επιχειρήσεις και δίκτυα μέσω της
προώθησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων
 Αύξηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και αρχών
απέναντι στην γυναικεία επιχειρηματικότητα
 Αύξηση διασυνοριακών δικτύων, συνεργασιών, εξαγωγών κ.α.
 Ανάπτυξη νέων υποστηρικτικών συστημάτων (ηλεκτρονικά και υποδομές) για την
γυναικεία επιχειρηματικότητα
Οι δράσεις του έργου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δυναμική και ανταγωνιστική λειτουργία
των υφιστάμενων και δυνητικών γυναικείων επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής,
και έτσι ευθυγραμμίζονται με τους δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. Επίσης, οι διασυνοριακές επιχειρήσεις θα
ενθαρρυνθούν και θα εκπαιδευτούν σε νέα καινοτόμα επιχειρηματικά τοπία και δίκτυα.











ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ για (ΑΕΠΔΕ/ΠΔΕ)
Ηλεκτρονικό και έντυπο προωθητικό υλικό
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (info day)
Τοπικη χαρτογράφηση γυναικειας επιχειρηματικότητας
Περιφερειακά δίκτυα
Πλατφορμα e- learning για γυναικεία επιχειρηματικότητα
Εκπαιδευτικό υλικό
Συναντήσεις εργασίας και προγράμματα εκπαίδευσης
Τελικό συνέδριο
. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 917.100,00€ και έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Α.Ε. ΟΤΑ είναι 183.335,00. Ο προυπολογισμός της Αναπτυξιακής Εταιρείας κατανέμεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Πακέτα Εργασίας (€)

WP
1

WP
2

WP
3
WP
4
WP
5

Διαχείριση Έργου
και Συντονισμός
(Project
Management and
Coordination)
Πληροφορίες &
Δημοσιότητα
(Information &
Publicity)
Χαρτογράφηση της
γυναικείας
επιχειρηματικότητας
(Mapping of Women
Entrepreneurs hip)
Περιφερειακά δίκτυα
(Regional Networks)
Δίκτυο CB –
Εντοπισμός λύσεων
(CB network Addressing
Solutions)
Σύνολα

Προσωπικό

Λειτουργικά
έξοδα

Ταξίδια
και
διαμονή

Εξωτερικοί
συνεργάτες
& υπηρεσίες

Εξοπλισμός

Σύνολα

1.000,00

0,00

2.797,50

13.900,00

0,00

17.697,50

2.000,00

140,00

537,50

24.400,00

0,00

27.077,50

10.000,00

609,00

0,00

15.000,00

0,00

25.609,00

35.000,00

1.827,00

0,00

32.782,00

0,00

69.609,00

17.000,00

1.842,00

0,00

24.500,00

0,00

43.342,00

65.000,00

4.418,00

3.335,00

110.582,00

0,00

183.335,00
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3. «TAGs: Technological and business innovation services to stimulate the local
Agro-food ecosystems and to support a cross border collaboration among local
action Groups »Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την
τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στο έργο «CROSS THE GAP» συμμετέχουν 5 (πέντε) εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α

Ονομασία εταίρου

Χώρα

1

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - CREA

Ιταλία

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Ιταλία

3

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO"

Ιταλία

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΕΙ)

Ελλάδα

5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
.(υπό αντικατάσταση από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Ελλάδα

Το έργο «» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα»
και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 2.1 «Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του
προγράμματος».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο «TAGs» έχει διάρκεια 24 μήνες, όπου στόχος του έργου είναι να στηριχθούν και
να προωθηθούν τεχνολογικές και επιχειρηματικές καινοτομίες στον τομέα των γεωργικών
προϊόντων διατροφής και να δημιουργηθεί μία διασυνοριακή συνεργασία αποτελούμενη
από φορείς έρευνας και καινοτομίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεις
από τη Δυτική Ελλάδα και την περιοχή της Απουλίας.
Αξίζει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι δύο περιοχές Δυτική Ελλάδα και περιοχή της Απουλίας
στηρίζονται σημαντικά στον γεωργικό τομέα και ο τομέας των γεωργικών προϊόντων
διατροφής διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία τους. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
που συνδέεται με τις δραστηριότητες του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής
μειώνεται σταθερά (EUROSTAT).
Για το λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή αυτής της
τάσης, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες καινοτομικών δράσεων με σκοπό την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων, με συνέπεια
τη δημιουργία νέων προοπτικών και ευκαιριών για την ανάπτυξή της.
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
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1. Ο ορισμός, η ανάπτυξη και η επικύρωση καινοτομικών υπηρεσιών υποστήριξης που
βασίζονται στη χρήση απομακρυσμένης και εγγύς ανίχνευσης για την εφαρμογή
οικονομικά αποδοτικής λύσης σε μεγάλες καλλιέργειες που απαιτούν νερό και για την
παρακολούθηση και ανίχνευση φυτικών ασθενειών.
2. Η δημιουργία δύο διαφορετικών πιλοτικών καλλιεργειών στην περιοχή της Απουλίας
και στην Ελλάδα για τη μεταφορά καινοτομιών στους ενδιαφερόμενους και στο ευρύ
κοινό.
3. Η ανάπτυξη εργαλείου ΤΠΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την
ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παρόχων έρευνας και τεχνολογίας, ΜΜΕ και
υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
4. Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους
βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων.
5. Η αξιολόγηση των δυσκολιών και των αναγκών προκειμένου να υλοποιηθούν κοινές
πολιτικές και στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των γεωργικών προϊόντων
διατροφής και η εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων έρευνας και τεχνολογίας.









ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για (ΑΕΠΔΕ/ΠΔΕ)
Μερικά από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:
Η Διαχείριση, η διάχυση των πληροφοριών και η δημοσιότητα του έργου, με την
κατασκευή ιστοσελίδας του έργου και σελίδες κοινωνικής δικτυωσης. Διεθνή συνέδρια και
workshops.
Υπηρεσίες υποστήριξης, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση
διασυνοριακών τοπικών ομάδων δράσης (Innovation Support Services).
Αναγνώριση δύο πιλοτικών τοποθεσιών στην Ιταλία και την Ελλάδα και αναφορά
αναλύσης αναγκών.
Εφαρμογή, δοκιμή και επικύρωση μοντέλου και υπηρεσιών καινοτόμων TAG και σύνταξη
αναφορών, εργαλείων και παρουσίαση των εργαλείων.
Δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων για την υποστήριξη της υιοθέτησης υπηρεσιών
καινοτομίας από τοπικούς φορείς επιχειρήσεων.
Μεταφορά της τεχνολογίας στις τοπικές ΜμΕ, καθώς και στη δημιουργία cluster, δικτύων
και διασυνοριακών τοπικών ομάδων δράσης.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 984.145,83€ και για την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. είναι
108.687,50€, όπου
κατανέμεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Πακέτα Εργασίας

WP1

WP2

Πληροφόρη
ση και
Δημοσιότητ
α
(Information
and Publicity)
Ορισμός
του νομικού
και
κανονιστικο
ύ πλαισίου

Λειτουργικά
έξοδα

Ταξίδια και
διαμονή

Εξωτερικοί
συνεργάτες
και υπηρεσίες

Εξοπλισμός

Υποδομές
&
Εργασία

12.080

680

5.840

2.500

0

0

7.875

600

8000

2000

0

Προσωπι
κό

Σύνολα

21.100

18.475

12

ΑΔΑ: ΨΒ347Λ6-ΞΝΚ
για την
υποστήριξη
των
υπηρεσιών
καινοτομίας
(Innovation
Support
Services)
των
Διασυνορια
κών
Ομάδων
Τοπικής
Δράσης
(Definition of
Innovation
Support
Services
(ISS),
legal, and
regulatory
framework
for
the
implementati
o
n of Cross
Border
cluster
of Local
Action
Groups)

WP3

WP4

Επικύρωση
του (ISS) και
τη
μεταφορά
της
τεχνολογίας
στις τοπικές
ΜΜΕ
(Validation of
ISS and
technology
transfer to
local
enterprises)
Δημιουργία
cluster,
δικτύων και
διασυνοριακ
ών τοπικών
ομάδων
δράσης
(Clustering,
Networking
and creation
of
Cross Border
cluster of
Local
Action

0

7350

600

0

0

0

22.155

1.057,5

0

0

0

0

7.950

23212,55
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Groups)

WP5

Πληροφόρη
ση και
Δημοσιότητ
α
(Information
and Publicity)

ΣΥΝΟΛΑ

0

36.750

1.200

0

0

0

0

37.950

86.210 €

4.137,5 €

13.840€

4.500 €

0

0

108.687,5€

4. «CROSS THE GAP: ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL
INCLUSION» Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και
πολιτιστική ένταξη
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στο έργο «CROSS THE GAP» συμμετέχουν 6 (έξι) εταίροι, ως ακολούθως
Α/Α

Ονομασία εταίρου

Χώρα

1

Δήμος του Bitonto

Ιταλία

2

Δήμος του Lecce

Ιταλία

3

Εταιρεία «FACTORY TRANS ADRIATIC»

Ιταλία

4

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. .(υπό
αντικατάσταση από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Ελλάδα

5

Δήμος Θέρμου

Ελλάδα

6

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Συμπράττων
Δικαιούχος

Το έργο «CROSS THE GAP» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Καινοτομία &
Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 2.1 «Αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του
προγράμματος».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και στοχεύει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αρχιτεκτονικών
υποδομών για δημόσιους χώρους, όπως: Αρχαιολογικούς χώρους, Ιστορικά κέντρα προκειμένου
να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες.
Η θεατρική και η μουσική εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες έχει διπλό σκοπό:
 Προώθηση της ένταξης στο δικό τους κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο
 Παροχή επαγγελματικών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, τους νέους εθελοντές, τους
φορείς του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης για την ίδρυση ενός μόνιμου θεατρικού ή
μουσικού εργαστηρίου στην περιοχή.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την αποκατάσταση πρόσβασης ατόμων
με ειδικές ανάγκες στον Αρχαιολογικό Χώρο του Νέου Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας θα ήταν
σκόπιμο να ενταχθούν στο προτεινόμενο έργο και δράσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων
διαμόρφωσης πρόσβασης ατόμων και παράλληλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Νέο
Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας με την συνεργασία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μερικά από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:
 Πληροφόρηση με τη διανομή φυλλαδίων, δημοσιότητα του έργου με τον
σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδας κοινωνικής διτύωσης και έκδοσης
newsletters. H διοργάνωση συνεδρίου στο τέλος του έργου θα προσδώσει
επικοινωνία και διάχυση ενημέρωσης προς το ευρύτερο κοινό.
 Η ανάλυση και έκδοση διασυνοριακών κατευθυντήριων γραμμών, συνοδευόμενη
από τη χαρτογράφηση (mapping) και τη γεωγραφική απεικόνιση της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Θα υπάρξει ενεργή συμμετοχή στην επεξεργασία της επιλεχθείσας
πρότασης όπως επίσης και στη φάση επιλογής των Ελλήνων εκπαιδευτών και
εκπαιδευομένων.
 Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση της υποδομής για την προσβασιμότητα προς τα
άτομα με διαφορετικές ικανότητες, αλλά και η σχεδίαση εικόνικών εργαλειών
(virtual tools ) για την μέγιστη διευκόλυνσή τους.
 Πολιτιστικό Σχέδιο Δράσης με σκοπό τη δημιουργία και διοίκηση μουσικού
εργαστηρίου και του αντίστοιχου εξοπλισμού του.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 2.383.940,50 και για την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. είναι
454.359,00 €, όπου
κατανέμεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Πακέτα Εργασίας

wP
1

wP
2

wP
3

wP
4

Διαχείριση
Έργου (Project
Management)
Δράσεις
Δημοσιότητας
(Information &
Publicity)
Κοινωνικά
Μοντέλα
προσβασιμότη
τας (Social
Accessibility
Models)
Παρεμβάσεις
φυσικής
&εικονικής
προσβασιμότη
τας
( Physical &
Virtual

Προσωπικ
ό

Λειτουργικά
έξοδα

Ταξίδια
και
διαμονή

Εξωτερικοί
συνεργάτε
ς και
υπηρεσίες

Εξοπλισμό
ς

Υποδομέ
ς
&
Εργασία

30.080

2.568

7.805

11.620

2.588

0

54.661

38.730

3.873

0

40.000

0

0

82.603

34.650

2.625

0

0

7.000

0

44.275

30.600

3.060

0

3000

0

Σύνολα

221.660
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wP
5

Accessibility
interventions)
Πολιτιστικό
σχέδιο δράσης
για την
κοινωνική
ένταξη
(Cultural action
plan for social
inclusion)

ΣΥΝΟΛΑ

185.000

16.400

1.640

2.120

14.000

17.000

0

51.160

150.460 €

13.766 €

9.925 €

68.620 €

26.588 €

185.000 €

454.359 €

5. «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές
αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες»

Στο έργο «INCUBA» συμμετέχουν 6 (έξι) εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α

Ονομασία εταίρου

Χώρα

1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ
(Επικεφαλής) .(υπό αντικατάσταση από Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας)

ΕΛΛΑΔΑ

2

Επιμελητήριο Ηλείας

ΕΛΛΑΔΑ

3

Επιμελητήριο Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

4

Περιφερειακή υπηρεσία τεχνολογίας και καινοτομίας

ΙΤΑΛΙΑ

5

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

6

Επιμελητήριο Αχαΐας (Συνεργαζόμενος Εταίρος)

ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο INCUBA εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1, Ειδικός Στόχος 1.2:
Υποστήριξη της θερμοκοίτισης σε καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος της περιοχής του Προγράμματος.
Περιγραφή – στόχοι του έργου:
Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση των 2 θερμοκοιτίδων (Bari και Πάτρα)
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου FOODING οι οποίες έχουν ως βασικό
προσανατολισμό στην υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα
γενικότερα για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηλείας στην ουσία θα επεκτείνει το
δίκτυο των θερμοκοιτίδων σε μια περιοχή με αμιγώς αγροτική παραγωγή. Πρόκειται
λοιπόν για την κεφαλαιοποίηση των δράσεων του Fooding σε ό,τι αφορά την καινοτομία
και την υποστήριξη των επιχειρήσεων με υπηρεσίες θερμοκοιτίδας. Επιπρόσθετα, το
Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – CIHEAM έχει ενεργοποιήσει μια συνεργασία σε
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επίπεδο Μεσογείου με τίτλο Mediterranean Innovation Partnership (MIP) με κύριο στόχο
την υποστήριξη μοντέλων νέων θερμοκοιτίδας.
Η στρατηγική του προτεινόμενου έργου είναι να δοκιμαστεί ένα νέο μοντέλο
θερμοκοίτισης, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ισχυρούς δεσμούς με παράγοντες κλειδιά
της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Γενικός στόχος
Προκειμένου να ευνοηθεί και να υποστηριχθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στις
ΜΜΕ επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα απαιτείται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των
θερμοκοιτίδων το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις ανάγκες για καινοτομία, θα ενεργοποιηθεί η
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω μιας διαδικασίας διαμοιρασμού γνώσης και
σχεδιασμού από κοινού νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Όλα αυτά απαιτούν πιο στενή
συνεργασία μεταξύ φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας
ένα οικοσύστημα που θα αποτελείται από επιχειρήσεις, εργαστήρια καινοτομίας και
ερευνητικά κέντρα.
Ειδικοί Στόχοι






Αναγνώριση και διάχυση νέων μοντέλων για μοντέλα start up επιχειρήσεων στον
αγροδιατροφικό τομέα
Ενίσχυση και δημιουργία νέων μοντέλων θερμοκοιτίδων με προσανατολισμό στον
αγροτοδιατροφικό τομέα σε Ελλάδα και Ιταλία
Διαμοιρασμός και υλοποίηση νέων κοινών πολιτικών για την ενδυνάμωση της
νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Δράσεις εκπαίδευσης για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων
φορέων (Επιμελητήρια, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών κλπ)
Δημιουργία προτύπου ποιότητας σε ΜΜΕ του αγροτοδιατροφικού τομέα, της
εστίασης και της φιλοξενίας και μελέτη εφαρμογής του.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μερικά από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:
 Κατευθυντήρια γραμμή για τις ΜμΕ, όπου σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα
διατροφής και στοχεύουν στην καινοτομία και στην ποιότητα των τροφίμων των
οικοσυστημάτων.
 Διασυνοριακό οικοσύστημα καινοτομίας όπου θα συγκροτηθεί δίκτυο μεταξύ 100
μελών και θα υλοποιηθεί συμφωνία, σχετικά με "υπηρεσίες θερμοκοίτισης" μεταξύ των
φορέων της αλυσίδας καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,
ιδίως των ΜμΕ.
 Επικαιροποίηση και διαμοιρασμός του μοντέλου θερμοκοίτισης, διασυνοριακές
συναντήσεις (meetings), σύνταξη τελικών εκθέσεων αναφορικά με το μοντέλο
θερμοκοίτισης, σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες υπηρεσίες και εργαλεία.
 Πακέτα υποστήριξης υπηρεσιών σε νέες επιχειρήσεις, όπου θα ακολουθείται ως
κατευθυντήρια γραμμή η καινοτομία, η ανάγκη της ακρόασης των επιχειρήσεων και η
εκπαίδευση (training) των ΜμΕ
 Διαδρομές θερμοκοίτισης για χρονικό διάστημα 3 μηνών
για 20 σε
αγροτοβιομηχανίες, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση, συνεργασία και καθοδήγηση
αυτών.
 Δημιουργία και σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου.
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. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 999.650,00€ και έχει συνολική διάρκεια
24 μήνες. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ είναι 290.300,00€,. Ο προυπολογισμός της κατανέμεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

WP
1
WP
2

WP
3

WP
4

WP
5

Εξωτερικοί
συνεργάτες &
υπηρεσίες

Εξοπλισμό
ς

2.440,00

8.800,00

-

59.450,00

800,00

-

-

-

9.050,00

10.500,00

250,00

2.280,00

27.300,00

-

40.330,00

23.500,00

2.950,00

2.280,00

133.800,00

3.280,00

165.810,00

6.000,00

600,00

760,00

8.300,00

-

15.660,00

Προσωπικό

Λειτουργικά
έξοδα

45.250,00

2.960,00

8.250,00

Διαμοιρασμός και
εγκατάσταση
καινοτόμων
υπηρεσιών
θερμοκοίτισης –
μοντέλο για
αγροδιατροφικές
νεοφυείς
επιχειρήσεις
(Sharing and
Setting up of
innovative
incubation
services-model for
agro-food start up)
Ενίσχυση των
περιφερειακών
θερμοκοιτίδων στο
Μπάρι (CIHEAM MEDAB) και στην
Πάτρα
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ)
Strengthening of
the regional
incubators in Bari (CIHEAM - MEDAB)
and Patras
(OLYMPIAKI )

Πακέτα Εργασίας (€)

Κόστη Διοίκησης
(Management
costs)
Πληροφόρηση και
Δημοσιότητα
(Information and
Publicity)

Διαμοιρασμός
προτάσεων
διασυνοριακής
πολιτικής με στόχο
την ενίσχυση της
νεανικής
επιχειρηματικότητα
ς στον
αγροδιατροφικό
τομέα
(Sharing of cross
border policy
recommendations

Ταξίδια
και
διαμονή

Σύνολα
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in
order to strengthen
youth
entrepreneurship in
agro-food
sector)

93.500,00

7.560,00

7.760,00

178.200,00

3.280,00

290.300,00

Τα ανωτέρω έργα βρίσκονται σε διαδικασία οριστικής έγκρισης με διαπραγμάτευση των
επιμέρους προϋπολογισμών οι οποίοι θα οριστικοποιηθούν με την απόφαση της
οριστικής ένταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
α) Την έγκριση μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας των εγκριθέντων
ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020:
I.

Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας και εισαγωγή μιας
διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης «Promoting Area Attractiveness through
Hiking and Introducing a Different Touristic Approach».

II.

Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις
γυναικείες Επιχειρήσεις «Integrating Innovation and Promoting Cluster
Organization in WOMen Enterprises».

III.

Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των
τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης «TAGs: Technological and business
innovation services to stimulate the local Agro-food ecosystems and to support a
cross border collaboration among local action Groups -».

IV.

«CROSS THE GAP: ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL
INCLUSION» Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική
ένταξη.

V.

«CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές
αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες».

β) Την αποδοχή και υλοποίηση των ανωτέρω έργων από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει: α) Τη μεταφορά από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας των
εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020:
I.

Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας και εισαγωγή μιας
διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης «Promoting Area Attractiveness
through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach».

II.

Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις
γυναικείες Επιχειρήσεις «Integrating Innovation and Promoting Cluster
Organization in WOMen Enterprises».

III.

Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση
των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης «TAGs:
Technological and business innovation services to stimulate the local
Agro-food ecosystems and to support a cross border collaboration among
local action Groups -».

IV.

«CROSS THE GAP: ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND
CULTURAL INCLUSION» Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη.

V.

«CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες».

(INCUBA)

–

β) Αποδέχεται την υλοποίηση των ανωτέρω έργων από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων.
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Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και
Σπυρίδων Κοτοπούλης, που υπερψήφισαν δική τους πρόταση.
Λευκό ψήφισε η Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή ΠαρέμβασηΑντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κα Αικατερίνη Χαμηλάκη.

------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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