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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά
επικαιροποιείται, αποτελεί τη βάση για την προώθηση των στόχων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Με την 12.2018 απόφαση του ΔΣ
του ΠΤΑ (Ω1ΕΜΚΧΨ-9ΙΜ) και θέμα «Υλοποίηση δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ
Δυτικής Μακεδονίας» τέθηκε για πρώτη φορά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός με την
οριοθέτηση του στρατηγικού στόχου και προτεραιοτήτων και τον καθορισμό δράσεων
και ενεργειών όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την 01.2019 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ
(Ω51ΑΚΧΨ-ΦΗΩ). Το παρόν δεδομένης της νέας συγκρότησης του ΔΣ ανασχεδιάζει και
θέτει και νέες προτεραιότητες στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ΠΤΑ και αποτελεί το
σε ισχύ Επιχειρησιακό Σχέδιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

1. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο - Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με το άρθρα 190 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» προβλέπεται για τη λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων
Ανάπτυξης:
«α) Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα
και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού,
οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής
της Περιφέρειας. Κατ` εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε
βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.
γ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών
αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η
υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση,
προετοιμασία και ένταξη τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η
υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωση τους.
δ) Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και
ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο ΠΤΑ η περιφέρεια για την
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
ε) Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
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στ) Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του ΠΤΑ,
μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ζ) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η) Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για
την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.
θ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών,
τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση
προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο ΠΤΑ, από τα Υπουργεία, από την
Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.. Στην πράξη
της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η αμοιβή του Ταμείου…».

2. Στρατηγικός στόχος
Το ΠΤΑ δύναται να καλύψει τρεις επιχειρησιακούς στόχους:
•

•
•

Την πληρωμή Έργων του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Αναπτυξιακού Νόμου, Τελωνείων, Πράσινου Ταμείου, κ.α
Την ανάληψη πληρωμών των δράσεων της μεταλιγνιτικής περιόδου (Εθνικό Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, κ.ά.)
Την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας

Στρατηγικός στόχος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης να γίνει σημαντικός φορέας
στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.

3. Στρατηγικές Προτεραιότητες
Ως στρατηγικές Προτεραιότητες του ΠΤΑ με βάση τον παραπάνω στρατηγικό στόχο
προτείνονται:

3.1.Υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης της παραγωγικής διαδικασίας
της ΠΔΜ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ήδη έχει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή του
στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που άρχισε να λειτουργεί από το Δεκέμβριο
του 2017 για να διευκολύνει την κατασκευή έργων και τη χάραξη μακροπρόθεσμων
στρατηγικών στις περιοχές με ανθρακωρυχεία, με στόχο να δοθεί ισχυρή ώθηση στη
διαδικασία μετάβασης και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
προκλήσεων.
Το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ήδη τον αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου και πληρωμών
συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων εναρμονιζόμενο κάθε φορά με την υφιστάμενη
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νομοθεσία. Ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζει την νόμιμη διαδικασία επί των
παραπάνω διαδικασιών.
Είναι ειλημμένη απόφαση σε Εθνικό επίπεδο μέσω και αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) [ΦΕΚ Β’ 4893/31/12/2019] ότι «…απόλυτη
προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή να γίνει με
τρόπο δίκαιο για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Στα μέσα του
2020 θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο και εμπροσθοβαρές [Master Plan
– Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης] που θα αποτελεί τον αναπτυξιακό οδικό χάρτη
στην μετά τον λιγνίτη εποχή, με σαφή χρονοδιαγράμματα ως προς την υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων. Η Ελληνική Κυβέρνηση διαθέτει και την πολιτική βούληση και την
απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να αξιοποιήσει τους πόρους που είναι άμεσα
διαθέσιμοι σε εθνικό επίπεδο αλλά και να διεκδικήσει αυξημένα κεφάλαια από τα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία και ιδιαίτερα από το Just Transition Fund...».
Είναι ξεκάθαρο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετασχηματίζεται με την πρόβλεψη
ειδικής χρηματοδότησης και σχεδίου και μάλιστα εμπροσθοβαρούς. Το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δύναται να συμμετέχει στο Φορέα / Σχήμα που
τυχόν δημιουργηθεί για τη διασφάλιση του μηχανισμού ελέγχου και πληρωμών σε
περιφερειακό επίπεδο.
Η δυνατότητα αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την τεχνογνωσία που ήδη διαθέτει με την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την υλοποίηση της Δομής Στήριξης
RIS στη Δυτική Μακεδονία (Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας).

3.2.Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας – νέων επενδύσεων και
καινοτομίας
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ως ΝΠΙΔ οφείλει να στηρίξει την αναπτυξιακή
διαδικασία της Περιφέρειας, ιδιαίτερα σήμερα που απαιτείται μια τεράστια προσπάθεια
προσαρμογής, με:
Την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της καινοτομίας από το ΠΤΑ ως
φορέας υλοποίησης ή δυνητικός δικαιούχος υλοποίησης δράσεων. Η συνεργασία με τη
ΔΙΑΠ, τα Επιμελητήρια (Επιστημονικά και ΕΒΕ), τις Αναπτυξιακές και γενικότερα με όλους
τους φορείς που κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
Τη συνδρομή στην τεκμηρίωση κάθε πολιτικής ή τοπικής πρωτοβουλίας που άπτεται του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιφέρειας.
Τη λειτουργία του ως γέφυρα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσπαθώντας
παράλληλα να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα
διαρθρωτικά ταμεία για την ενίσχυση των περιφερειών.
Την ίδρυση, συμμετοχή και διαχείριση δομών και υποδομών που προάγουν την
επιχειρηματική πρωτοβουλία.
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Την συμμετοχή στα νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτά
προβλέπονται από την υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία και εξειδικεύονται (Πρόγραμμα
«Κλεισθένης 1»).

3.3.Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι σημαντική για την Περιφέρειά μας.
Πολλοί φορείς ασχολούνται ικανοποιητικά στη Δυτική Μακεδονία με την υποβολή και
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μεταξύ αυτών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το ΠΤΑ επιτελικά δύναται να
«συντονίσει» τη διαδικασία αυτή με όλους τους φορείς σε συνεργασία με τη ΔΙΑΠ καλώντας
όλους τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να επισημανθούν οι
συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία αλλά και
προγραμματισμός των επόμενων προσκλήσεων. Εργαλείο είναι και το «Αποθετήριο
Αναπτυξιακών Μελετών» το οποίο θα δρα ενισχυτικά σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα δύναται να ικανοποιήσουν και τη Στρατηγική
Προτεραιότητα 3.1. «Υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης της παραγωγικής διαδικασίας
της ΠΔΜ».

3.4.Υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού των δομών της Περιφέρειας.
Για την υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των
δομών της Περιφέρειας είναι σημαντικό ρόλος που μπορεί αν επιτελέσει το ΠΤΑ.
Προς τούτο προτείνεται να συμμετέχει το ΠΤΑ σε δράσεις / προγράμματα /προσκλήσεις ως
Φορέας Υλοποίησης δράσεων υποστήριξης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των δομών της Περιφέρειας.

3.5.Υποστήριξη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης
Η υποστήριξη των δράσεων Κοινωνικής Ένταξης είναι σημαντική και προσδίδει στο ΠΤΑ τη
διάσταση της ευρύτερης υποστήριξης σε κοινωνικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι η
αντιμετώπιση της φτώχειας θα συνεχίσει να είναι στρατηγική προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προς τούτο προτείνεται να συμμετέχει το ΠΤΑ σε δράσεις / προγράμματα /προσκλήσεις ως
Φορέας Υλοποίησης δράσεων.
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4. Δράσεις - Ενέργειες
4.1.Οργάνωση Διοίκησης και Οργανισμού
4.1.1. Συμμετοχή σε Δράσεις δικτύωσης των Περιφερειακών Ταμείων
Ανάπτυξης
Η μακρόχρονη δράση των Ταμείων έχει αναδείξει την κομβικής σημασίας συνεισφορά τους
στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
αλλά και το ρόλο τους ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Παρόλα αυτά οι σχετικά πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία και ο διαφορετικός βαθμός
στελέχωσης και ανάπτυξης αυτών ως οντότητες μεταξύ των διαφόρων Περιφερειών έχει
αναδείξει επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη λειτουργία τους και διαφορετικές και
επικαλυπτόμενες λύσεις στην αντιμετώπισή τους.
Για την εξοικονόμηση πόρων, την εξεύρεση κοινών λύσεων στα προβλήματα που
ανακύπτουν κατά καιρούς, αλλά και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ταμείων,
προτείνεται η συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των Ταμείων.
Απώτερος στόχος είναι η βελτιστοποίηση και η όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενής
και αποτελεσματική λειτουργία των Ταμείων. Ειδικότερους στόχους αποτελούν η
επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία συνεργατικής
κουλτούρας μεταξύ των Περιφερειών και η διαμόρφωση κοινών προτάσεων και δράσεων
στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.

4.1.2. Στελέχωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Η στελέχωση του ΠΤΑ με βάση τον Κανονισμού Προσωπικού είναι επαρκής και υπάρχει
πολύ καλή αξιοποίηση του δεδομένου ότι:
•

•

•

•

μεταξύ άλλων υπάρχει η δυνατότητα από τον ισχύοντα Κανονισμό Προσωπικού ο
Διευθυντής «…να αναθέτει, όταν απαιτείται, την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου
σε στέλεχος του ΠΤΑ, συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας ή Υπηρεσίας,
προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση του…»
υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική διασύνδεση με τα Τμήματα Διασύνδεσης τα οποία
μπορούν να συνεισφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση εργασιών του
ΠΤΑ
η πρόσθετη στελέχωση που θα είναι αναγκαία θα καλυφθεί με προσωπικό το οποίο
θα καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα έργα με συμβάσεις έργου ή με ιδίους
πόρους
δίνεται βαρύτητα στην απόκτηση τεχνογνωσίας και αυτοματοποίησης των
διαδικασιών ώστε να υπάρχει βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με το δαπανώμενο
χρόνο εργασίας
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•

η κουλτούρα του οργανισμού είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, πέρα από
τα τυποποιημένα ωράρια όταν απαιτείται και όλοι οι υπάλληλοι του ΠΤΑ
αντιμετωπίζονται ως στελέχη συνεισφέροντας στους σκοπούς του ΠΤΑ

4.1.3. Προμήθεια εξοπλισμού
Υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού του ΠΤΑ.
Χρειάζεται η προμήθεια σύγχρονων server για να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες του ΠΤΑ
καθώς και η δημιουργία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και καταγραφής του αρχείου.
Η προμήθεια επιλεγμένου εξοπλισμού γραφείου είναι απαραίτητη για την βελτίωση της
απόδοσης των στελεχών του.

4.1.4. Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση σε σύγχρονο πολυχώρο της εισόδου του ΠΤΑ (για προβολές,
συνεδριάσεις, τραπέζια συνεργασίας, φιλοξενίας εκδηλώσεων, κλπ).
Προτείνεται:
•

•
•

Η διαμόρφωση του πολυχώρου υποστήριξης της Δομής Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας ο οποίος παραχωρήθηκε στο ΠΤΑ προς Χρήση στον 2ο όροφο
του Κτιρίου της ΖΕΠ
Η προμήθεια επίπλων για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του πολυχώρου του
ΠΤΑ
Η αναδιαμόρφωση των Τμημάτων Διασύνδεσης ως επιμέρους χώροι συναντήσεων
για δράσης δικτύωσης

4.1.5. Προσαρμογή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στο Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εντός του 2019 εντάχθηκε με «βίαιο» τρόπο στους
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που σημαίνει πιο αυστηρές διαδικασίες και περισσότερες
διαδικασίες. Προσαρμόστηκε με πολύ μεγάλο αγώνα, με την εγκατάσταση και
παραμετροποίηση νέου λογισμικού, με την εκπαίδευση όλων των στελεχών του, για την
κατά το δυνατόν απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου του. Είναι από τα ελάχιστα
Περιφερειακά Ταμεία στη χώρα που έχουν ήδη εναρμονιστεί.
Υπήρξε πληθώρα αλλαγών και προσαρμογών με το μεγαλύτερο όγκο εργασίας και
διαδικασιών να έχει ήδη υλοποιηθεί. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών
προσαρμογής θα ολοκληρωθεί η πλήρης μετάβαση μετάβαση στην πιο σύγχρονη
λειτουργία του ΠΤΑ με την έναρξη λειτουργίας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας
πρωτοκόλλου.
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4.1.6. Πληρωμές / Υπόλογος
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι υπόλογος και ελέγχει και
πληρώνει:
i.

ii.
iii.

περισσότερα από 170 έργα του Εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και έργων από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, αρκετά εξ’ αυτών με πολλά υποέργα. Μεταξύ αυτών:
• το σύνολο των πληρωμών των Αναπτυξιακών Νόμων
• των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ) για τους Αναπτυξιακούς Νόμους,
• των ΤΕΒΑ
όλες τις δαπάνες για τους Συνοριακούς Σταθμούς Νίκης και Κρυσταλλοπηγής για
λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
τις δικές του δαπάνες είτε αφορά προμήθειες είτε υλοποίηση δράσεων
ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Το Περιφερειακό Ταμείο εντός του 2019 εναρμόνισε τις λειτουργίες του σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και είναι έτοιμο να αναλάβει πια
περισσότερες πληρωμές από το εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλος και όποιου
επενδυτικού προγράμματος απαιτηθεί (πχ. transition fund) διευκολύνοντας τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα αυξάνει τα έσοδα του δεδομένου ότι εισπράττει
ποσοστό 1% από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

4.1.7. Περιφερειακά Τμήματα Διασύνδεσης
Υλοποιήθηκε ο νέος Κανονισμός Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας με τη στελέχωση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων σε όλη
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία του ΠΤΑ μέσω απομακρυσμένης διασύνδεσης
ενισχύοντας το έργο του ΠΤΑ. Η ενιαία ηλεκτρονική λειτουργία διευκολύνεται από την
διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά και τη χρήση ψηφιακών υπογραφών στο σύνολο σχεδόν
της λειτουργίας του ΠΤΑ.
Η επιπλέον δυνατότητα αποκεντρωμένης και περιφερειακής λειτουργίας που δίνεται με την
ενεργοποίηση τους θα αξιοποιηθεί στο έπακρο τόσο με τη Δομή Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας όσο και με τη δυνατότητα στήριξης της Επιχειρηματικότητας ως
αποκεντρωμένα σημεία ενημέρωσης.
Ουσιαστικά με τα Περιφερειακά Τμήματα Διασύνδεσης το ΠΤΑ μπορεί να υλοποιήσει πιο
εύκολα με μηδενικό πρόσθετο λειτουργικό κόστος τις στρατηγικές προτεραιότητες όπως
αποτυπώνονται παραπάνω, καθιστώντας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας και με χωρική κατανομή στο σύνολο της Περιφέρειας.
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4.1.8. Γραφείο διασύνδεσης Βρυξελλών
Το γραφείο θα παρέχει γενική διοικητική υποστήριξη και δρα ως σημείο αναφοράς για
όλους τους Τοπικούς Φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επισκέπτονται τις
Βρυξέλλες σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν αποτυπωθεί.
Οι κύριες λειτουργίες του θα είναι:
• Η εκπροσώπηση και προώθηση του ΠΤΑ και της Περιφέρειας στην Ευρώπη
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η διάχυση πληροφοριών σχετικών με την Ε.Ε.
• Η δικτύωση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Προτείνεται η αναζήτηση του κόστους υποστήριξης ενός γραφείου είτε σε συνεργασία με
άλλους φορείς είτε αυτόνομα (σε συνάρτηση με το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας).

4.2.Συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης σε Νομικά
Πρόσωπα
4.2.1. Παρακολούθηση δραστηριότητας Νομικών Προσώπων στα οποία
συμμετέχει το ΠΤΑ
Το ΠΤΑ συμμετέχει ήδη στα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΣ.
ΣΥΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΟΓ. ΑΞΙΑ
ΥΠΟΤ/ΣΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

5,32%

146.735,14

0

146.735,14

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

5,64%

11.358,45

11.358,45

0

1%

1.000,00

1.000,00

0

9,51%

22.530,00

3.171,65

19.358,35

10%

2.002,00

2.002,00

0

3,85%

2.934,70

2.934,70

0

10%

10.000,00

5.537,67

4.462,33

0

0

0

0

196.560,29

26.004,47

170.555,82

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖ.ΒΕΑΒΕΝ. ΑΤΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ (ΔΥΠΡΑ)
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CLUSTER ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είναι αναγκαία η επανεκτίμηση της συμμετοχής του δεδομένων των δυσλειτουργιών που
παρουσιάζονται σε Νομικά Πρόσωπα και την πρόκληση ακολούθως επιβαρύνσεων στο
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Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης τόσο οικονομικών όσο και λειτουργικών. Η επανεκτίμηση
είναι αναγκαία δεδομένου της αναγκαιότητας υποστήριξης των Στρατηγικών
Προτεραιοτήτων.
Για να υπάρχει πιο ουσιαστική παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή του ΠΤΑ οι
προσκλήσεις και τα Πρακτικά των Φορέων θα παρακολουθούνται από το ΠΤΑ μέσω του
αρμόδιου Τμήματος με ενημέρωση του ΠΤΑ από τους εκπροσώπους του.

4.2.2. Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης
Το ΠΤΑ έχει κληθεί να καλύψει έξοδα που δεν του αναλογούν με κατασχέσεις χρηματικών
ποσών πέραν των οφειλόμενων από τη συμμετοχή του στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Η
αποχώρηση από τη σημερινή μορφή και η διεκδίκηση των οφειλομένων έχει ήδη υποβληθεί
στο Εκθεσιακό Κέντρο ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα όπως αποτυπώνεται και με την υπ. αριθμ. 3/2019 απόφασή του [ΑΔΑ:
6Ρ2ΕΚΧΨ-ΛΥΕ], η οποία κοινοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο και τους μετόχους του στις
11.02.2019, αποφασίστηκε:
•

•
•

•

•

•

«Η υποβολή δήλωσης αποχώρησης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από το
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του
Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Η αναγνώριση των οφειλομένων υποχρεώσεων σε ποσοστό 10% και
απαιτήσεων, που θα προκύψουν έως την ημερομηνία αποχώρησης
Η σε κάθε περίπτωση εντολή προς τον εκπρόσωπο του ΠΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας στο ΔΣ του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης έως την τυπική
ημερομηνία αποχώρησης του ΠΤΑ να προτείνει διαχειριστικό έλεγχο και
εκκαθάριση του, εφόσον ο διαχειριστικός έλεγχος δεν ολοκληρωθεί ή
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα ελλιπούς διαχείρισης του Εκθεσιακού
Κέντρου
Το ΠΤΑ σε περίπτωση δημιουργίας νέου φορέα ο οποίος θα αποτελέσει
Επιχειρηματικό και Εκθεσιακό Κέντρο, να στηρίξει τη συγκεκριμένη
προσπάθεια με τη συμμετοχή τόσο με ανθρώπινους όσο και με οικονομικούς
πόρους και να αναλάβει το κόστος για τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας που απαιτείται για την ίδρυση του νέου αυτού φορέα,
εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΕΒΕ, και εξουσιοδοτεί το Διευθυντή για τις
περαιτέρω ενέργειες
Η εντολή στους εκπροσώπους του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο Εκθεσιακό
Κέντρο Κοζάνης να μη συμμετέχουν σε αποφάσεις που δημιουργούν νέες
οικονομικές υποχρεώσεις εφεξής
Η εκκίνηση των διαδικασιών νομικής διεκδίκησης αναγωγικά έναντι των
εταίρων, οι οποίοι, αν και υποχρεωμένοι, δεν έχουν προβεί έως σήμερα στην
καταβολή προς το ΠΤΑ, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, των ποσών, που
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το ΠΤΑ έχει ήδη καταβάλει σε εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, δυνάμει
των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε βάρος του, για οφειλές του
Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης»

4.2.3. Συμμετοχή του ΠΤΑ σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
Για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου και την υλοποίηση των επιμέρους στρατηγικών
προτεραιοτήτων 3.1 & 3.2 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης θα αυξήσει τη συμμετοχή
του είτε στους αναπτυξιακούς φορείς που συμμετέχει, εφόσον υπάρχει ρεαλιστικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο καθώς και σε ενιαίο Αναπτυξιακό Φορέα εφόσον αυτός
δημιουργηθεί.
Η συμμετοχή του κάθε φορά θα αποφασίζεται κατόπιν σχετικής πρότασης και απόφασης
του ΔΣ του που θα συνοδεύεται με εμπεριστατωμένη μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα
συνάδει με τους σκοπούς του ΠΤΑ και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του εγκεκριμένου
Επιχειρησιακού του Σχεδίου.

4.3. Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
4.3.1. Δομή στήριξη της επιχειρηματικότητας
Με την αριθμ. 4184/28.12.2018 (ΑΔΑ : ΨΨ847ΛΨ-Θ21) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Μακεδονία 2014 -2020», προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ, με ημερομηνία έναρξης
02.04.2019, λήξης 31.10.2022 και δικαιούχο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Υλοποιήθηκε η 1η φάση του προγράμματος που είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για
τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία».
Το έργο έχει στόχο την δημιουργία και λειτουργία δομής στήριξης RIS στη Δυτική
Μακεδονία. Η Δομή Στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το
περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και τους φορείς παραγωγής μεταφοράς και
αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης και καινοτομίας. Οι δραστηριότητές της θα
συνδυάζονται με υφιστάμενες δραστηριότητες ερευνητικών, ακαδημαϊκών και
επιχειρηματικών φορέων, με σκοπό την καλλιέργεια συνεργειών, την ανάπτυξη
συμπληρωματικότητας και την παραγωγή ευρύτερων δράσεων, ανταλλαγών ιδεών και
γνώσεων. Συγκεκριμένα, η Δομή:
• Στοχεύει στην προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια, βάσει των
στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού της Προγράμματος και τις ανάγκες των τοπικών
φορέων, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, για επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την
εξωστρέφεια, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και κατ’ επέκτασιν της
βιωσιμότητάς τους.
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• Παρακολουθεί το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ και παρέχει
στήριξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Μακεδονίας
(Μηχανισμός ΕΤΑΚ). Η Δομή θα λειτουργεί συμβουλευτικά και συμπληρωματικά σε σχέση
με τον περιφερειακό μηχανισμό ΕΤΑΚ για την εφαρμογή του σχεδίου RIS3 (σε συνεργασία
με την ΠΔΜ), θα παρέχει επικαιροποιημένη πληροφορία προς το ΠΣΕΚ και την ΕΥΔ ΠΔΜ και
ταυτόχρονα θα συμμετέχει στην παρακολούθηση του σχεδίου και των δράσεων ΕΤΑΚ και
της συνεχούς προσπάθειας για επιχειρηματική ανακάλυψη.
• Ορίζει και επαναπροσδιορίζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα την στρατηγική της βάσει
των τομέων προτεραιότητάς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας
και των αναγκών των τοπικών φορέων για εξειδικευμένες δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας.
• Εντοπίζει ή/και ιδρύει Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Ως «Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας» νοούνται αυτόνομες συμπράξεις
με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και
λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, υπό τη μορφή ενός στρατηγικού δικτύου βασισμένου σε
κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας.
• Λαμβάνει πρωτοβουλίες σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα καινοτομίας τα οποία θα
προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα (διοργάνωση
συναντήσεων εργασίας, workshops και συνεδρίων για την μεταφορά γνώσης και καλών
πρακτικών – knowledge transfer and good practices).
• Υποστηρίζει τη σύναψη συνεργασιών με φορείς στρατηγικής (Ελλάδα, Ευρώπη) και
ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχημάτων σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για την
επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω συνεργασιών.
• Υποστηρίζει δράσεις καινοτομίας, έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανακάλυψης
με στόχο τον μετασχηματισμό τους σε επαγγελματική επιτυχία. Οι δράσεις αυτές θα
βασίζονται τόσο στα νέα προγράμματα της ΕΕ όσο και σε προγράμματα που προωθούν τα
κράτη μέλη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Εκπονεί μελέτες πεδίου, καταγραφής και αξιολόγησης των υφιστάμενων υποδομών και
του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού της ΠΔΜ.
• Προβάλλει την αποστολή της, μέσω του σχεδίου επικοινωνίας το οποίο καταρτίζει σε
ετήσια βάση και επικαιροποιεί σε μηνιαία βάση, στους εν δυνάμει συνεργαζόμενους φορείς
και επιχειρήσεις και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της.
• Δημιουργεί και λειτουργεί ενιαία πύλη πληροφόρησης σε τομείς έρευνας και καινοτομίας
με αναλυτικά περιγράμματα δράσεων και στρατηγικών που έχουν υλοποιηθεί όπως επίσης
και παρουσίασης αναλυτικού προφίλ επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων που έχουν
παρουσιάσει σοβαρά επιτεύγματα σε δράσεις ΕΤΑΚ.
• Παρέχει πληροφόρηση, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για εθνικές – ευρωπαϊκές δράσεις
Καινοτομίας.
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• Παρέχει πληροφόρηση στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες γενικότερα που αντιμετωπίζουν
θέματα βιωσιμότητας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή έχουν τερματίσει τη
δραστηριότητά τους (επιχειρηματικότητα 2ης ευκαιρίας), σχετικά με τις υπάρχουσες
δυνατότητες αναπροσαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου προς καινοτόμες
πρακτικές υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• Παρέχει στοιχεία προόδου (προς ΠΣΕΚ και ΕΥΔ ΠΔΜ) για τους στρατηγικούς τομείς RIS3
της ΠΔΜ.
• Παρέχει υπηρεσίες προς την ΕΥΔ ΠΔΜ,
προσκλήσεων RIS3.

σχετικά με τη δημιουργία και έκδοση

• Εντοπίζει χρηματοδοτικούς πόρους για την ενίσχυση των Περιφερειακών Δικτύων
Έρευνας και Καινοτομίας.
• Προωθεί τη διάδοση ορθών πρακτικών με στόχο να αναπτύξει μια κοινή παιδεία
καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης.
• Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων της και των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

4.3.2. Μνημόνιο συνεργασίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας βάσει της αριθμ. 4/2018
απόφασης του Δ.Σ. (πρακτικό 3/2018) υπέγραψε με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
(Ι.Μ.Ε.) της ΓΣΕΒΕΕ Πρωτόκολλο Συνεργασίας με σκοπό την τακτική και λειτουργική
συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη για το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την
αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης ενός
προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Με την αριθμ. 25/2018 απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό 8/2018) εγκρίθηκε η συμμετοχή του
Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου Early Warning στη Δυτική
Μακεδονία.
Το Early Warning είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cosme στο οποίο το Ι.Μ.Ε.
ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρος και αποτελεί ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο φορέων με την
ονομασία“European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second
Starters” (Early Warning) (Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση).
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή του στο έργο
καταβάλλει στους μετακινούμενους συμβούλους και μέντορες τις δαπάνες μετακινήσεών
τους.
Η παραπάνω πρωτοβουλία καλύπτει το κενό που υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία στο θέμα
της έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων. Ζητούμενο η ουσιαστική υποστήριξη από τα
ΕΒΕ της Περιφέρειας.
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4.3.3. Δίκτυο Υποστήριξης Επενδυτών
Προτείνεται η ενεργοποίηση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με τη Δημιουργία
Δικτύου Υποστήριξης Επενδυτών και ανακάλυψης επιχειρηματικών ιδεών.
Δυνητικοί φορείς ουσιαστικής συνεισφοράς είναι:
• Η Δομή στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία η οποία υλοποιείται από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
• Η ΑΝΚΟ η οποία έχει το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» πέραν του στελεχιακού
δυναμικού του Leader
• Τα Τμήματα Διασύνδεσης του Περιφερειακού Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας τα
οποία είναι ενεργά και στελεχωμένα
Επικουρικοί φορείς υποστήριξης θα μπορούσαν να είναι:
• Τα τέσσερα ΕΒΕ της Περιφέρειας μας τα οποία είναι τα αρμόδια επιμελητήρια
• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Στόχος είναι η αρχική ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών
ή ανάλυσης επιχειρηματικής ιδέας. Θα υπάρχει αρχικά ένα σημείο επαφής το οποίο θα
μπορεί να συγκεντρώνει ή να δίνει άμεσα πληροφορία με ειδικά έντυπα και ακολούθως
προγραμματισμός συναντήσεων ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα προκαταρκτικής
αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας.
Το Δίκτυο δεν θα επεκτείνεται στη σύνταξη φακέλων το οποίο είναι αντικείμενο συμβούλων
ανάπτυξης.
Προτείνεται η καταρχήν έγκριση του παραπάνω Δικτύου. Η επεξεργασία της πρότασης θα
πραγματοποιηθεί με συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της
Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), στην οποία το ΠΤΑ είναι μέτοχος, και θα
κατατεθεί κοστολογημένη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το Δίκτυο θα
υποστηρίξει τις Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων [αρ. 56 του Ν. 4605/2019] των ΕΒΕ
(Επιμελητηρίων) εφόσον αυτό απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμο.

4.3.4. Οριζόντιες δράσεις
Για την επίτευξη της στρατηγικής προτεραιότητας «Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας –
νέων επενδύσεων και καινοτομίας» πέραν των ανωτέρω το ΠΤΑ δύναται να συνεισφέρει:
•

•

με τη διερεύνηση για την υποβοήθηση δημιουργίας και συμμετοχής του ΠΤΑ τόσο
σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων όσο και των σύγχρονων εργαλείων στήριξης της
επιχειρηματικότητας αλλά και με τη συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών
δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
με την υποστήριξη και συμμετοχή εκ μέρους της Περιφέρειας στα νέα πεδία
αναπτυξιακής δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτά προβλέπονται από την
υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία και εξειδικεύονται (Πρόγραμμα «Κλεισθένης 1»)
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•
•
•
•

με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών, εκθέσεων, συνεδρίων και εκδόσεων
επιχειρηματικού χαρακτήρα και περιεχομένου
τη συμμετοχή του ΠΤΑ σε Νομικά Πρόσωπα τα οποία προάγουν την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
με τη συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα που στηρίζουν τη διαδικασία μετάβασης της
Δυτικής Μακεδονίας
με την υποβοήθηση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας

4.4.Δράσεις έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4.4.1. Υλοποίηση Έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σήμερα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υλοποιεί 6 έργα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και στελέχη του συμμετέχουν στην υλοποίηση άλλων τριών που εκπονούνται από τη ΔΙΑΠ.
Θεωρείται από τους φορείς της αυτοδιοίκησης με την καλύτερη υλοποίηση ευρωπαϊκών
έργων, ιδιαίτερα στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων. Η συνεργασία του με τους άλλους
φορείς της Περιφέρειας μας και όχι θεωρείται αναγκαία.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εφεξής θα προτιμά την απασχόληση επιστημονικού
δυναμικού μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζεται αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους
ώστε να δημιουργείται τεχνογνωσία στο επιστημονικό δυναμικό.

4.4.2. Υποστήριξη έργων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων φορέων
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι υπόλογος πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων
έργων καθώς και υπόλογος ως δάνεια Οικονομική Υπηρεσία για την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει παρέχει υποστήριξη
μέσω των στελεχών του και σε άλλους φορείς για την καλύτερη υλοποίηση των έργων τους
είτε με επιτόπιες επισκέψεις (π.χ. Εταιρεία Τουρισμού, Φορέας Διαχείρισης Πρεσπών, κλπ)
είτε με απευθείας επικοινωνία και συνεργασία των φορέων με αυτό.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μπορεί να συμμετέχει σε έναν μηχανισμό υποστήριξης
των φορέων υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων για την καλύτερη προετοιμασία των φορέων
της Περιφέρειας και την μείωση της πιθανότητας απώλειας συγχρηματοδοτούμενων
πόρων.

4.4.3. Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών Δυτικής Μακεδονίας
Δημιουργήθηκε το «Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών» Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη
στιγμή φιλοξενεί πάνω από 150 μελέτες με κατηγοριοποίηση τους.
Η συγκέντρωση είναι δυναμική και προσβάσιμη μέσω internet (web-based) στον κάθε
ενδιαφερόμενο και χρειάζεται πολιτική υποστήριξη για την επέκτασή της και η επιμέλεια
του από το αντίστοιχο Τμήμα.
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Προτείνεται η ανάδειξη του ώστε να υπάρξει η πλήρης προσκόμιση των μελετών που έχουν
εκπονηθεί από το σύνολο των φορέων με δημόσια δαπάνη διότι είναι απαραίτητη στην
αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας ιδιαίτερα για θέματα μετάβασης.

4.4.4. Υποστήριξη Coal Platform και τεχνικής βοήθειας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για θέματα μετάβασης
Η Δυτική Μακεδονία είναι ενταγμένη στις πιλοτικές Περιφέρειες και το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης υποστήριξε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Επιπρόσθετα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συντονίζει την υποστήριξη της
Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τεχνική Βοήθεια που θα
παρασχεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ήταν σε συνεχόμενη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα και την Coal Platform με:
•
•
•
•

•

Υποστήριξη για λογαριασμό της Περιφέρειας με αποστολή στοιχείων που ζητούνταν
Διοργάνωση συναντήσεων στα πλαίσια της μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας
Παρεμβάσεις / παρουσιάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαδικασίες του Coal
Platform.
Συμμετοχή στο Interregional Dialogue Group το οποίο συντονίζεται από το
Βραδεμβούργο και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Διευθυντή του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Με συναντήσεις και επικοινωνία με άλλες περιοχές σε μετάβαση

Προτείνεται η συνέχιση της υποστήριξης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και της συμμετοχής
του στην Πλατφόρμα Άνθρακα (Coal Platform) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας στην τεχνική βοήθεια που είναι σε εξέλιξη.

Ο συντάξας

Δημήτρης Μαυροματίδης
Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει
συγκροτηθεί

με

την

αριθμ.

187726/25.11.2019

(ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ)

(ΦΕΚ

1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθε
σήμερα 15.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3ος όροφος, πτέρυγα
Δ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 60/13.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερησίας διάταξης
της ανωτέρω πρόσκλησης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :
1. Γεώργιος Κασαπίδης του Δημοσθένη, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως
Πρόεδρος,
2. Γρηγόριος Τσιούμαρης του Θεοδώρου, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
3. Παναγιώτα Γκατζαβέλη του Θωμά, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του
τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Άμπα του Θεοχάρη, Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω κωλύματος
4. Νικόλαος Λυσσαρίδης του Χρήστου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Μέλος
του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
5. Ευθύμιος Χασιώτης του Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό
μέλος
6. Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κύριοι
‐

Σταύρος Γιαννακίδης του Αριστείδη, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος
συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος

1

ΑΔΑ: Ω2Ε8ΚΧΨ-7ΥΠ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

‐

Στέφανος Μαυρουδής του Λαζάρου, Αναπληρωτής Γραμματέας του Εργατικού
Κέντρου Φλώρινας, ως τακτικό μέλος,

‐

Δημήτριος Ζολώτας του Μιχαήλ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού
– Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών, τακτικό μέλος,

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Αικατερίνη
Κούτσιανου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης
Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του
Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης
και ανέγνωσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ
Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
ως εξής:
«Προτείνεται η έγκριση του συνημμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας το οποίο περιλαμβάνει:
1. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ‐ Αρμοδιότητες
2. Στρατηγικός στόχος
3. Στρατηγικές Προτεραιότητες
3.1. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης της παραγωγικής διαδικασίας της ΠΔΜ
3.2. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας – νέων επενδύσεων και καινοτομίας
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3.3. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
3.4. Υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των δομών της
Περιφέρειας.
3.5. Υποστήριξη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης
4. Δράσεις ‐ Ενέργειες
4.1. Οργάνωση Διοίκησης και Οργανισμού
4.1.1. Συμμετοχή σε Δράσεις δικτύωσης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης
4.1.2. Στελέχωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
4.1.3. Προμήθεια εξοπλισμού
4.1.4. Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
4.1.5. Προσαρμογή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
4.1.6. Πληρωμές / Υπόλογος
4.1.7. Περιφερειακά Τμήματα Διασύνδεσης
4.1.8. Γραφείο διασύνδεσης Βρυξελλών
4.2. Συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης σε Νομικά Πρόσωπα
4.2.1. Παρακολούθηση δραστηριότητας Νομικών Προσώπων στα οποία συμμετέχει το ΠΤΑ
4.2.2. Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης
4.2.3. Συμμετοχή του ΠΤΑ σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
4.3. Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
4.3.1. Δομή στήριξη της επιχειρηματικότητας
4.3.2. Μνημόνιο συνεργασίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
4.3.3. Δίκτυο Υποστήριξης Επενδυτών
4.3.4. Οριζόντιες δράσεις
4.4. Δράσεις έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4.4.1. Υλοποίηση Έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
4.4.2. Υποστήριξη έργων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων φορέων
4.4.3. Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών Δυτικής Μακεδονίας
4.4.4. Υποστήριξη Coal Platform και τεχνικής βοήθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα
μετάβασης
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα ισχύει μέχρι σχετικής νεότερης απόφασης/ τροποποίησης του».
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Στο Σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε την εκπόνηση ετησίου σχεδίου δράσης με τριμηνιαίο
απολογισμό και μηνιαία παρακολούθηση.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα :
1. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας και
2. Την εκπόνηση ετησίου σχεδίου δράσης με τριμηνιαίο απολογισμό και μηνιαία
παρακολούθηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης,
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Κούτσιανου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κασαπίδης
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