ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας, η
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και ο
ΕΦΕΠΑΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 6:00μμ. στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με θέμα «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέες ευκαιρίες
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις».
Επίτιμος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ.Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο κ.Κωνσταντινόπουλος αναφέρθηκε στις δράσεις που
θα υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, στη νέα προγραμματική περίοδο τα νέα προγράμματα
επικεντρώνονται στους εννέα τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους η χώρα μας εμφανίζει στρατηγικό
πλεονέκτημα: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία,
Υλικά - Κατασκευές. Στους άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνονται η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές
προτεραιότητες, αλλά και για πρώτη φορά η προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και παράλληλα η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Πέτρος
Τατούλης και η Ευρωβουλευτής κ.Εύα Καϊλή. Χαιρετισμός απηύθυναν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας
κ.Ιωάννης Μπουντρούκας, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου και ο Πρόεδρος της
Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.Βασίλης Νανόπουλος. Ο διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κ.Αλέξανδρος
Μακρής και η Διευθύντρια της Διαχειριστικής κ.Μάγδα Πετροπούλου παρουσίασαν μεταξύ άλλων στατιστικά
στοιχεία για τις δράσεις των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Διαχειριστική και ο ΕΦΕΠΑΕ, τους ρυθμούς
υλοποίησης τους και το βαθμό απορροφητικότητάς τους. Από την πλευρά της Διαχειριστικής, η κ.Πετροπούλου
πρότεινε λύσεις βελτίωσης των επιχειρησιακών ζητημάτων διαχείρισης των προγραμμάτων ενόψει της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 προς όφελος της ανάπτυξης και ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ακολούθως ελληνικές εταιρείες, φωτεινά παραδείγματα αξιοποίησης προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ, μέσω της
Διαχειριστικής ενθουσίασαν το κοινό με τα επιτεύγματά τους. Τα έργα που παρουσιάστηκαν και αποτελούν
υποδείγματα εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, αναδεικνύουν με την επιτυχία τους το ρόλο της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο επιχειρείν και προβάλλουν τη σχέση τους, τόσο με το ελληνικό
επιχειρηματικό γίγνεσθαι, όσο και με τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
επιχειρηματικός κόσμος δηλώνει ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών
που τους παρείχε η Διαχειριστική. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε δίνοντας το λόγο στο κοινό σε μία ανοιχτή και
εποικοδομητική συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με σκοπό την ορθή αξιολόγηση
χρηματοοικονομικών εργαλείων και τη συμβολή των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε καιρό κρίσης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

