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Διαδικτυακή Συνάντηση με το  
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ   

Δευτέρα, 14.09.2020 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου  finMED «Boosting the financing of 
innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», 
και στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου, προσκαλούν σε Διαδικτυακή Συνάντηση το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ώστε οι εν λόγω φορείς να προβούν σε έναν δημιουργικό διάλογο και να:  
 
 συζητήσουν τρόπους διαμεσολάβησης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 

θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και 
εξωστρέφειας 

 συζητήσουν προτάσεις χρηματοδότησης όπως τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης 
έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης 

 
Η Διαδικτυακή Συνάντηση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, με 
συμμετέχοντες εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ τον κ. Καραντώνη Ηρακλή, Σύμβουλο 
Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κετικίδη Χρυσοβαλάντη, εκ 
μέρους του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας τους κ. Μακρή Ιωάννας, κ. Κούτσιανου Κατερίνας, κ. 
Λαζαρίδη Λάζαρου και κ. Μαυροματίδη Δημήτρη.  
 
Θα μετέχουν επίσης ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED  και ο Τεχνικός Σύμβουλος 
Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED.  
Το έργο finMED στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης 
ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής 
καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και παρέχει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα σε τρία πεδία: 

1. ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και 
πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης 

2. καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη 
συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και 
χρηματοδοτών 

3. δυνατότητες πράσινων τομέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την 
προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου finMED σχεδιάστηκε το Εργαλείο finMED, το οποίο παίζει το 
ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς 
Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜΜΕ που 
σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. 



 

 

Στόχος του, η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας 
των ΜΜΕ. 
 

Περιγραφή του έργου 

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων 
περιφερειών, ομάδων και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεων και 
αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της 
γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη 
βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 
Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην 
Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, 
θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της 
καινοτομίας στους πράσινους τομείς. Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις 
μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή 
βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των 
χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές. 
Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (Φεβρουάριος 2018 - Ιανουάριος 2022) και συνολικό 
προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.                                                              
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Website: https://finmed.interreg-med.eu  
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