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ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε το 3ο
Διεθνές Θεματικό
Εργαστήριο REBORN, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης.
Το εργαστήριο παρακολούθησαν περίπου 60 συμμετέχοντες που εκπροσώπησαν
τους εταίρους και το δίκτυο εμπλεκομένων μερών του REBORN, τη Διαχειριστική
Αρχή του ΠΕΠ της ΠΔΜ 2014-2020, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους
επιχειρηματίες & τους επιχειρηματικούς συλλόγους, άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, επιμελητήρια και τέλος το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και
Εμπόρων (ΙΜΕ -ΓΣΕΒΕΕ).
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Στο πλαίσιο του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργάνωσε το 3ο Διεθνές
Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους επιχειρηματίες», το
οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κυρίως φορέων & επιστημόνων που εργάζονται
σε θέματα περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς είναι η πρώτη φορά
που υλοποιείται αντίστοιχο έργο διαπεριφερειακού χαρακτήρα για την
επιχειρηματικότητα 2ης ευκαιρίας στη Δυτική Μακεδονία.
Παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του έργου στη Δυτική Μακεδονία
από το Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κο Δημήτριο Μαυροματίδη,
καθώς και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ως προς την στρατηγική διαχείριση θεμάτων
2ης ευκαιρίας στην επιχειρηματικότητα, από εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας της Ουγγαρίας, από τη Μόδενα της Ιταλίας και τη Λιέγη του Βελγίου.

Οι πρόσφατες βελτιώσεις του εργαλείου του Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής
Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) παρουσιάστηκαν από τον κ. Αμανατίδη, γενικό διευθυντή
της ΑΝΚΟ Α.Ε., ενώ ο κ. Κουρτσίδης, προϊστάμενος της ΕΥΔ του ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας, ανέπτυξε τις δυνατότητες στήριξης των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα. Το εργαστήριο έκλεισε με συζήτηση όπως και με τη
σύνοψη των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | Λιέγη (Βέλγιο)
Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2018, οι εταίροι από τις περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας, της Μούρθια, της Λιγουρίας και της Βουδαπέστης/Κεντρικής
Ουγγαρίας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις βέλτιστες
πρακτικές της Βαλλονίας.

Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τις μεθοδολογίες, το πληροφοριακό υλικό, τις
δράσεις και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των βασικών θεματικών
ενοτήτων του έργου Reborn. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν στους εταίρους και
εμπλεκομένους οι δυνατότητες πιθανής ενσωμάτωσης των ακόλουθων εργαλείων:
- SOCAMUT’s αυτοματοποιημένη ανάμιξη προϊόντων ως παράδειγμα οικονομικής
επίλυσης (από τη Τζούλι Λεμπεσκ - SOWALFIN)
- Σεμινάρια με τίτλο « Χωρίς αποτυχία δεν υπάρχει όφελος» (με τον Γκρέγκορυ
Βαν Ας και την εμπειρία του Φρεντ Κολαντόνιο)
- Μηχανισμός Υποστήριξης στη Βαλλονία (από τον Άλεν Ντεμαρέζ - AEI)
- Δράση « Λέσχη Επανένταξης και εργαστήρια»
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Όπως κατέδειξε η ανάλυση της παρούσας κατάστασης των Περιφερειών, θεωρήθηκε
απαραίτητο να καλυφθεί ένα τέταρτο θεματικό πεδίο σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο
Βελγικό Δίκαιο περί αφερεγγυότητας, του Κώδικα Μεταρρύθμισης του Οικονομικού
Δικαίου και της μεταρρύθμισης του Εμπορικού Δικαστηρίου. Για την ολοκληρωμένη
προσέγγιση της ανάλυσης, παρουσιάστηκε ο τρόπος αναγνώρισης για τα σημάδια
έγκαιρης προειδοποίησης από λογιστικής άποψης, που θα πρέπει να παρακολουθούν
οι επιχειρηματίες ως προς τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης τους.

Η ομάδα του AEI φιλοξένησε τους ομιλητές της περιφέρειας που απεικονίζονται στη
φωτογραφία: την κ. Φαμπιέν Μπαγιάρ (Πρόεδρο του Εμπορικού Δικαστηρίου της
Λιέγης για την παρέμβασή της στη μεταρρύθμιση και εμπορική διαμεσολάβηση του
εμπορικού δικαστηρίου, τον κ. Αλέν Πικαρέ (Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου) και
τον κ. Βίρζιν Μπλουμ (Νομικό) για την παρουσίασή τους στη μεταρρύθμιση του
Κώδικα Οικονομικού Δικαίου “Bιβλίο XX & Aνεπίλυτα”, τον κ. Αντζελο Τερανόβα
(Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Βελγικού Λογιστικού Ινστιτούτου για την ομιλία
του που αφορούσε στη Λογιστική Παρακολούθηση για την αναγνώριση σημαδιών
προειδοποίησης και τη σημασία της πρόληψης) και τέλος τον κ. Κριστόφ
Μπούρτεμπουργκ (Νομικό) για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας Ρεγκ-Σολ
(RegSol.)
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ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
Η διμερής επίσκεψη μελέτης του προγράμματος REBORN πραγματοποιήθηκε στη
Βουδαπέστη στις 27 Μαρτίου 2018

Ο Πολωνός εταίρος του προγράμματος REBORN είχε την ευκαιρία να πάρει μια
εικόνα για τη λειτουργία των εγχώριων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τη
διάρκεια της ημέρας συζητήθηκαν οι δραστηριότητες της τοπικής οικονομικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης, οι οποίες περιλάμβαναν υψηλής ανάπτυξης καινοτόμα
έργα, όπως το EDIOP 1.1.3-16: Βιομηχανία 4.0, και EDIOP 1.1.4-16 HGC. Το
Πρόγραμμα EDIOP 8.3.1.-16, είναι ένα εργαλείο για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων
που παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική του έργου REBORN, το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Με τη συμμετοχή της εθνικής κυβέρνησης και
της Ουγγρικής Τράπεζας Ανάπτυξης, διενεργήθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση.
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Συνάντηση εμπλεκομένων μερών | Βαλλονία (ΒΕΛΓΙΟ)
Η ομάδα των εμπλεκομένων μερών της Βαλλονίας πραγματοποίησε την 3η
συνάντηση στις 23 Μαΐου 2018 στη Ναμύρ, στο γραφείο του υπουργού
Οικονομίας της Βαλλονίας, Πιέρ Υβ Ζεχολέ.
Η ομάδα φιλοξένησε ένα νέο μέλος: την κ. Μαριέλ Σουμάκερ - δικηγόρο

•
•
•
•
•

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης είχε ως εξής:
Αποτελέσματα των επισκέψεων μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στη Λιέγη
στις 23 και 24 Ιανουαρίου
Ανταλλαγή εμπειριών από την 3η συνάντηση εμπλεκομένων μερών στην Κοζάνη
Επισκόπηση της επίσκεψης μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης (11/04/2018)
Προετοιμασία της συνάντησης του τρίτου επιχειρηματικού πρωινού (14/06/2018)
Πρώτη συζήτηση και επισκόπηση σε σχέση με την προετοιμασία του
Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης της Βαλλονίας
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Συνάντηση εμπλεκομένων μερών | Μούρθια (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Συνοπτικά, κατά τη συνάντηση της ομάδας εμπλεκομένων μερών που διοργανώθηκε
στη Μούρθια στις 19/02/2018, συζητήθηκαν τρία θέματα:
1. Παρουσιάστηκαν οι βελγικές καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά την
επίσκεψη μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη Λιέγη τον περασμένο
Ιανουάριο.
2. Παρουσίαση της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύνταξη του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Συνοπτικά, αυτό που συζητήθηκε ήταν ο βέλτιστος τρόπος να συνταχθεί το
Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για να ταιριάζει στις δράσεις που διεξάγονται επί του
παρόντος στην περιοχή, σύμφωνα με τους άξονες, τις προτεραιότητες και τους
στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατόν
να συμπεριλάβει ορισμένες ειδικές δράσεις, καθοριστικές για τη σύνταξη του
Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.
3. Προς το σκοπό αυτό ετοιμάζεται ένα έγγραφο που συνοψίζει τις ενέργειές στο
πλαίσιο του έργου (Περιφερειακή έκθεση για την επιχειρηματικότητα δεύτερης
ευκαιρίας, τα συμπεράσματα των συναντήσεών, τα συμπεράσματα του
επαγγελματικού πρωινού, τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν από τους
εταίρους κλπ) όσο το δυνατόν με περισσότερη σαφήνεια, προκειμένου να
καθοριστούν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.
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Συνάντηση εμπλεκομένων μερών | Κοζάνη (ΕΛΛΑΔΑ)
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 30/03/2018 περιελάμβανε τα ακόλουθα
θέματα:

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν συμμετέχοντες που εκπροσώπησαν τους
εταίρους, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, το Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Κοζάνης, άλλα επιστημονικά Επιμελητήρια, εκπρόσωποι
τραπεζών κλπ.
Όλοι οι εκπρόσωποι ήταν πλήρως ενημερωμένοι για την πρόοδο του έργου,
και τα τεκταινόμενα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2018, τις αξιολογήσεις
των εμπειρογνωμόνων - επισκέψεις μελέτης στο Βέλγιο, το επερχόμενο
διαπεριφερειακό θεματικό εργαστήριο στην Κοζάνη στις 11 Απριλίου 2018,
καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες.
Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν επίσης σε βάθος για τις καλές πρακτικές
που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του ΠΤΑ στη Λιέγη του Βελγίου, ως οι πλέον
πιθανές να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με το περιφερειακό σχέδιο δράσης, και
την ανάλυση της μεθοδολογίας του έργου. Τέλος, συζητήθηκε ο ρόλος που θα
μπορούσε να πάρει ο καθένας από τους εκπροσώπους που συμμετείχαν στη
συνάντηση.
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Επιχειρηματικό πρωϊνό |

(ΙΣΠΑΝΙΑ)

"Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ"
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος REBORN, όπως
κάθε εξάμηνο, οι εταίροι διοργάνωσαν το 3ο Επιχειρηματικό Πρωινό.

Στην περίπτωση της Ισπανίας, με τίτλο «Η αξία της αποτυχίας», η CEEIM
διαχειρίστηκε τη συμμετοχή τεσσάρων πεπειραμένων επιχειρηματιών που
είχαν παρουσιάσει τις αποτυχημένες επαγγελματικές εμπειρίες τους με σκοπό
να ενημερωθεί το κοινό από τα λάθη και τις αποτυχίες τους (11/06/2018).
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν ενδιαφέροντα διάλογο μαζί
τους.
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Ευρώπη, ας συνεργαστούμε!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE
ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ (Βουλγαρία)

Σχεδόν 300 εκπρόσωποι των έργων Interreg Europe συναντήθηκαν στην
Εκδήλωση Εμπειρίας (όπως ονομάστηκε) για ένα ταξίδι μέσα από την υλοποίηση
του έργου στις 24-25 Απριλίου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η κ. Μαρία Νίνες
Ρίτζιο , Υποδιευθύντρια, και ο κ. Πιέτρο Ντε Μαρτίνο , Συντονιστής των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων από τη FILSE παρέστησαν στη συνάντηση, ως επικεφαλής του
έργου Reborn. Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην προώθηση της ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ των έργων του προγράμματος. Σε δύο ημέρες, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να: Ανταλλάξουν εμπειρίες και μοιραστούν τα διδάγματα που
αντλήθηκαν από τα έργα. Να εμπνευστούν, να συναντήσουν και να γνωρίσουν
εκπροσώπους από έργα σε διάφορα στάδια. Να συγκεντρώσουν τις πιο
αποτελεσματικές στρατηγικές για να κινητοποιήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.
Να μάθουν τις τεχνικές μεταφοράς καλών πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών. Να
βελτιώσουν την ικανότητά τους στο σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και
την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης τους. Να μοιραστούν τις καλύτερες
συμβουλές και τεχνικές σχετικά με τη διαχείριση έργων και την επικοινωνία. Να
λάβουν συγκεκριμένες ιδέες για περαιτέρω προσπάθειες συνεργασίας.
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Επόμενα Βήματα
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REBORN
ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Στο τέλος Οκτωβρίου 2018, η IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. για την ανάπτυξη
της βιομηχανίας καλωσορίζει θερμά τους συμμετέχοντες στο τελικό συνέδριο
REBORN στη Βουδαπέστη. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει υψηλόβαθμους φορείς
χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους των προβληματικών οικονομικά οργανισμών
καθώς και επιχειρηματίες δεύτερης ευκαιρίας με τις πιο καινοτόμες θερμοκοιτίδες
των ΜΜΕ από την Ουγγαρία. Οι εμπνευσμένες κεντρικές ομιλίες αναμένεται να
γίνουν από την κ. Noémi Győri, παγκοσμίως αναγνωρισμένη φλαουτίστρια, τον
κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου TED X Danubia το 2017, καθώς και από
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
Επιτροπής των Περιφερειών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι από 6
χώρες της ΕΕ θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την
επιχειρηματικότητα της δεύτερης ευκαιρίας, τις ορθές πρακτικές για την
επιτάχυνση των ΜμΕ για την τόνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ακόμη και σε περίπτωση επιχειρηματικότητας 2ης ευκαιρίας, για την εφαρμογή
και την παρακολούθηση των αλλαγών πολιτικής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα
ενημερωθούν για τη νέα πρωτοβουλία της IFKA DanubeChance2.0
«Αγκαλιάζοντας την αποτυχία για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας
δεύτερης ευκαιρίας στην περιοχή του Δούναβη» που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα INTERREG DANUBE και στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον που θα βοηθά τους επιχειρηματίες να σώσουν
βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν περισσότερες επιχειρήσεις στην
περιοχή του Δούναβη μέσω συνδυασμένων εκπαιδεύσεων, εργαστηρίων,
σεμιναρίων και ανάπτυξης της "στρατηγικής επιχειρηματικότητας δεύτερης
ευκαιρίας για την περιοχή του Δούναβη"”.
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REBORN VIDEO
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ!

@EUReborn
Παρακολουθήστε τα τελευταία νέα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα 2ης Ευκαιρίας στην Ευρώπη.

fb.me/InterregEuropeReborn
Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, οι εταίροι του
REBORN δημιούργησαν τη σελίδα του REBORN στο
FACEBOOK προκειμένου να προσεγγίσουν την κοινωνία
σχετικά με τους επιχειρηματίες που απέτυχαν και να
τονίσουν τις μαρτυρίες από τους σημερινούς
επιχειρηματίες προκειμένου να μάθουν από τις εμπειρίες
τους.

www.interregeurope.eu/reborn/
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους του
έργου, τους εμπλεκόμενους εταίρους και τα επόμενα
βήματα, απλά κάντε κλικ εδώ και εγγραφείτε στο enewsletter μας.
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