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Ενημερωτική εσπερίδα για την 5η Πρόσκληση
του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020" για Επιχειρήσεις

Τ

ο Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με την Ειδική
Υπηρεσία  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
(Interreg) διοργάνωσαν την Πέμπτη, 21 Μαρτίου ενημερωτική εσπερίδα για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020" με
τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα
από τις τοπικές αγορές».
Η πρόσκληση που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10/5/2019 και
στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη
διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα:
τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας,
τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό, την υγεία, τα υλικά
και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας

DRAMA CHAMBER

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιδιοκτησία

Εκδότης

Επιμελητήριο Δράμας
Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα 66 100
Τηλ.: 25210.22392, 25210.22750 – FAX: 25210. 25835
e-mail: ccidrama@dramanet.gr – www.dramanet.gr

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΕΥΘ.ΓΕΜΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΡΕΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ (Αλφαβητικά)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ
ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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Σύσκεψη φορέων με τον Υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο

Σ

την σύσκεψη των φορέων με τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο, το Επιμελητήριο Δράμας επανέλαβε
την ομόφωνη απόφαση
του ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών. Ταυτόχρονα παραδόθηκε υπόμνημα για αλλαγές στο
φορολογικό σύστημα και
τις αναγκαίες ρυθμίσεις
των οφειλών.

Μακεδονικός/Μακεδονική επιτροπή πραγματογνωμόαπό επιχειρήσεις των Σκο- νων μεταξύ Ελλάδος και
πίων.
Σκοπίων και επομένως το
Επιμελητήριο θεωρεί ότι
Είναι γνωστό ήδη ότι μετά υπάρχει πρόβλημα, αφού
από πρόταση του Προέ- θα το ζήτημα τίθεται για
δρου Στέφανου Γεωργιά- συζήτηση.
δη, το θέμα εισήχθη & συζητήθηκε στην Διοικητική Ο Πρόεδρος παρέδωσε
Επιτροπή της ΚΕΕΕ, ενώ το υπόμνημα θέσεων που
αμέσως προσεχές διάστη- αφορά το φορολογικό σύμα θα αποσταλεί και συ- στημα και τις ρυθμίσεις
γκεκριμένη πρόταση σύμ- των οφειλών στο Δημόσιο.

Στην συνάντηση εργασίας
με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
22/02/2019 και ώρα 18.00,
παρευρέθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, οι διοικήσεις της
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και του
Εμπορικού Συλλόγου και
εκπρόσωποι επαγγελματικών σωματείων.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, επανέλαβε για ακόμη μια φορά
την ομόφωνη απόφαση
του Επιμελητηρίου Δράμας, που αντιτίθεται στην
Συμφωνία των Πρεσπών.
Αναφερόμενος στα ιστορικά στοιχεία και το έντονο
συναίσθημα των κατοίκων
της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας, δεν μπο- φωνα με την απόφαση που
ρούμε είπε να αποδεχθού- έχει ληφθεί. Όπως είπε δεν
μπορούμε να μείνουμε σε
με την συμφωνία.
δηλώσεις πολιτικών παραγόντων.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στον κίνδυνο που δια- Αντιθέτως όπως προβλέτρέχουν 4.000 και πλέον πεται στην συμφωνία, τρία
προϊόντα από επιχειρήσεις χρόνια είναι το περιθώριο
στην Ελλάδα και κυρίως επίλυσης των διαφορών
από την Μακεδονία, εξαι- για την χρήση του όρου
τίας της χρήσης του όρου μακεδονικός/κη, μέσα από

Οι θέσεις αυτές είναι πάγιες και οι περισσότερες
διεκδικούνται σε επίπεδο
χώρας από τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ, ενώ στοχεύουν στην μείωση των
συντελεστών φορολογίας,
μέσα από ένα δίκαιο και
σταθερό σύστημα. Οι φορείς και εκπρόσωποι των
επαγγελματικών σωματείων, αναφέρθηκαν σε συ-

γκεκριμένα ζητήματα που
αφορούν τους κλάδους
τους.
Θέματα που τέθηκαν ήταν:
οι ρυθμίσεις στον ΕΦΚΑ
(ΙΚΑ), οι παλαιές οφειλές
των αγροτικών συνεταιρισμών και ειδικότερα του
λεκανοπεδίου
Νευροκοπίου, τα κόκκινα δάνεια
και η συμπεριφορά του
τραπεζικού συστήματος,

το κόστος των εργοδοτικών εισφορών, οι οφειλές
του δημοσίου και των ΟΤΑ
προς τους ιδιώτες και η
λειτουργία του τελωνείου
στην ΒΙΠΕ Δράμας.
Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Δράμας
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Συνάντηση εργασίας για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων
επιχειρήσεων του κλάδου της Αγροτοδιατροφής

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 8 Μαρτίου
2019 στη Δράμα, η συνάντηση εργασίας για
την έκδοση Πρόσκλησης
Υποβολής Προτάσεων
Καινοτομίας, Έρευνας
και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου
της Αγροδιατροφής,
στα πλαίσια υλοποίησης της Περιφερειακής

Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης. Η συνάντηση εργασίας ουσιαστικά
αφορούσε διαβούλευση
επί του σχεδίου της πρόσκλησης για την υποβολή
καινοτόμων προτάσεων
επιχειρήσεων του κλάδου
της Αγροτοδιατροφής και
οργανώθηκε από την ΕΥΔ
ΕΠ ΠΑΜΘ & το Επιμελητήριο Δράμας.
Συμμετείχαν πολλές επιχειρήσεις από την Δράμα

& την Καβάλα, καθώς
επίσης ερευνητικά ινστιτούτα & πανεπιστημιακά
ιδρύματα της περιφέρειας ΑΜ-Θ. Χαιρετισμό
απεύθυναν οι Πρόεδροι
των Επιμελητηρίων
Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης και Καβάλας,
Μάρκος Δέμπας, οι οποίοι τόνισαν την άριστη
συνεργασία με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ

της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
και τόνισαν την χρησιμότητα αυτών των πρωτοβουλιών που ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα
και ειδικότερα του σημαντικού κλάδου της αγροτοδιατροφής.
Η εισήγηση ξεκίνησε από
τον Π. Μπότσαρη Καθηγητή ΔΠΘ & Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινο-

τομίας ΑΜ-Θ και ακολούθησαν οι εισηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ. Συγκεκριμένα ο κ. Β.
Πιτσινίγκος παρουσίασε
τις Κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3), ο κ. Π. Κουδουμάκης τα Βασικά Χαρακτηριστικά Πρόσκλησης
Υποβολής Επενδυτικών
Σχεδίων Καινοτομίας,
Έρευνας και Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων του Κλάδου Αγροδιατροφής, ο κ.
Ι. Κεσανλής τα Κριτήρια
Επιλογής Επενδυτικών
Σχεδίων και Διαδικασία
Υποβολής Επενδυτικών
Σχεδίων, ο κ. Σ. Λαρίσης
τις Επισημάνσεις & τα
ευρήματα αξιολογήσεων
προηγούμενων προσκλήσεων. Τοποθετήσεις και
παρουσιάσεις έγιναν από

καθηγητές του ΔΠΘ και
του ΤΕΙ ΑΜ-Θ, καθώς και
από εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων της
Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
Η διαβούλευση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, όπου
καταγράφηκαν και όλες
οι παρατηρήσεις των παρευρισκόμενων επιχειρήσεων και φορέων, ώστε
να ενσωματωθούν στο
σχέδιο της πρόσκλησης
που αναμένεται τον μήνα
Μάιο για να ξεκινήσουν
οι υποβολές των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων
του κλάδου Αγροτοδιατροφής.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Δράμας
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Χρήση του όρου Μακεδονία από οινοπαραγωγούς των Σκοπίων
στην έκθεση της Prowein στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
Με επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας προς τον πρόεδρο της ΚΕΕ
ζητά την παρέμβαση της πολιτείας και των αρμόδιων Υπουργείων
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Δράμας αναφέρει τα εξής:
Προς:
Πρόεδρο ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο
Επιμελητήρια Χώρας

Κύριε Πρόεδρε
Καμία έκπληξη δεν μας προκαλούν πλέον τα συνεχή και
προκλητικά φαινόμενα σε
βάρος επιχειρήσεων μας,
από την χρήση του όρου
«Μακεδονία» & «Μακεδονικό/ή» από επιχειρήσεις των
Σκοπίων. Οι φόβοι μας και
οι επισημάνσεις μας τόσο
στην διευρυμένη ΔΕ της
26ης Ιανουαρίου 2019 της
Κοζάνης, όσο και στην ΔΕ
της 13ης Φεβρουαρίου στην
Αθήνα (πρακτικά συνεδριάσεων) δυστυχώς επαληθεύτηκαν πολύ γρήγορα και
αυτό πλέον μας προβληματίζει εντονότατα. Μόνο
που ο γενικότερος καθησυχασμός, σε συνδυασμό με
την τριετία που προβλέπεται για την επίλυση αυτών
των θεμάτων είναι βέβαιο
ότι θα προκαλέσει μεγάλα
προβλήματα για τις επιχειρήσεις μας.
Το τελευταίο παράδειγμα
της έκθεσης Prowein 2019
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όπου γίνεται συνάντηση φημισμένων οινοπαραγωγών απ’ όλο τον πλανήτη, τα Σκόπια παρουσίασαν
κρασιά με ετικέτες «Wines
of Macedonia», παρά το
γεγονός ότι η χώρα τους
άλλαξε όνομα και η Ελλά-

Με Μακεδονικά κρασιά τα Σκόπια
στη Διεθνή έκθεση Prowein του Ντίσελντορφ
δα έχει κατοχυρωμένο τον
Μακεδονικό Οίνο ως προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ) στην ΕΕ.
Αυτό που προκαλεί όμως
εντύπωση από την μεριά
των διοργανωτών της έκθεσης, ότι παρά τις διαμαρτυρίας των Ελλήνων
Οινοπαραγωγών, δεν παρενέβησαν στο παραμικρό,
υιοθετώντας ουσιαστικά το
ψευδεπίγραφο της ονομασίας και μάλιστα απέναντι σε
προϊόν των οινοποιιών μας
που φέρει κατοχυρωμένη
Γεωγραφική Ένδειξη.
Η ιστορία του θέματος είναι
παλαιά και μας έχει διδάξει
ότι με τεχνάσματα, τόσο η
Γερμανία όσο και τα Σκόπια
ανέκαθεν παραβίαζαν την

κατοχυρωμένη ένδειξη μας
ΠΓΕ, σε βάρος των επιχειρήσεων. Ειδικότερα η πώληση
κρασί χύμα των Σκοπίων
στην Γερμανία όπου εμφιαλώνονταν από Γερμανικές
επιχειρήσεις είναι γεγονός
αναμφισβήτητο.

Νομοθεσία.
Για τον λόγο αυτό η ενεργοποίηση όλων μας στην
κατεύθυνση ανάδειξης του
προβλήματος σε όλα τα επίπεδα και οι παρεμβάσεις μας
σε όλους του Ευρωπαϊκούς
και Διεθνείς Οργανισμούς,
πρέπει να είναι άμεση. Φυσικά το πρώτο πράγμα που
Κύριε Πρόεδρε
πρέπει να γίνει είναι η παρέμβαση της πολιτείας και
Να επιδεικνύουν σύμβολα των αρμόδιων Υπουργείων
του ελληνικού πολιτισμού 				
και να χρησιμοποιούν τον
όρο Μακεδονία ή μακεδονικό/ή στις ετικέτες σε βάρος
Στέφανος Γεωργιάδης
των Ελληνικών ΠΓΕ ΜακεΠρόεδρος
δονικών Οίνων, μόνο τήΕπιμελητηρίου Δράμας
ρηση των συμφωνηθέντων
Υπευθ. Εξωστρέφειας
δεν είναι, παραβιάζοντας & Διεθνών Σχέσεων ΚΕΕΕ
επίσης και την Ευρωπαϊκή
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις
στο πλαίσιο του έργου TEAWAY

Τ

ο Επιμελητήριο Δράμας
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου TEAWAY (Οι
δρόμοι του Τσαγιού) συμμετείχε στις εκπαιδευτικές
επισκέψεις του στη Ξάνθη
στις 26 & 27 Φεβρουαρίου
και 6 & 7 Μαρτίου στην Τραπεζούντα, της Τουρκίας. Οι
εκπαιδευτικές αυτές δράσεις αποτελούν μέρος της
έρευνας που το κάθε Επιμελητήριο -Εταίρος στο έργο
καλείται να ολοκληρώσει.
Αντικείμενο των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων
αποτελεί η παρουσίαση
των καλών πρακτικών στην
καλλιέργεια και επεξεργασία του τσαγιού στην χώρα
φιλοξενίας τους καθώς
προσδίδουν και σημαντική
πληροφορία στους ερευνη- σκεφθούν εταιρεία τυποτές του έργου για την ολο- ποίησης του τσαγιού του
βουνού και εταιρεία
παραγωγής σαπουνιών
με αρωματικά αιθέρια
έλαια. Την δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης
πραγματοποιήθηκε το
peer review όπου και
παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τομέας της καλλιέργειας των αρωματικών φυτών στην χώρα,
παρουσιάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει την καλλιέργεια
αυτών και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
αφορούν στην καλλιέργεια τσαγιού στην χώρα
από την κα Χατζηβαρύκλήρωση της αντίστοιχης τη Ιώ, εξωτερική συνεργάτη
έρευνας αγοράς για το τσάι του Επιμελητηρίου Δράμας
στη περιοχή τους.
για το έργο TEAWAY. Τέλος,
Στην εκπαιδευτική επί- η συνάντηση ολοκληρώθηκε
σκεψη που διοργανώθηκε με μια ακόμα παρουσίαση
από το Επιμελητήριο της καλής πρακτικής στο τομέα
Ξάνθης, οι συμμετέχοντες της αξιοποίησης των αρωείχαν την ευκαιρία να επι-

ματικών φυτών ως πηγή
αιθέριων ελαίων και έγινε
ιδιαίτερη ανάλυση της δυναμικής που παρουσιάζει η
χλωρίδα της περιοχής και
το εύρος των αξιοποιήσιμων
αρωματικών φυτών που
αυτή διαθέτει.
Την εκπαιδευτική συνάντηση της Ξάνθης ακολούθησε
αυτή της Τραπεζούντας στις
6 και 7 Μαρτίου του 2019.
Στο πλαίσιο της συνάντησης
αυτής, οι εταίροι του έργου
είχαν την δυνατότητα να
επισκεφθούν: νεοσύστατο
εργοστάσιο παραγωγής και
τυποποίησης μαύρου, πράσινου και λευκού τσαγιού,
την κρατική εταιρεία και
βασική παραγωγό τσαγιού
στην χώρα και ακόμα μια
εταιρεία τσαγιού με κατοχυρωμένη, πατέντα καινοτομίας για την συσκευασία του
βιολογικού της τσαγιού. Η
επίσκεψη συνεχίστηκε με
την περιήγηση στον Βοτανι-

κό κήπο της περιοχής Rize
όπου εκτίθενται όλα τα ήδη
αρωματικών φυτών που
φύονται στην περιφέρεια
της Τραπεζούντας και ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη
σε ένα ακόμη εργοστάσιο
παραγωγής τσαγιού στην
περιοχή Sürmene. Την επόμενη ημέρα της διοργάνωσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου
Τραπεζούντας
παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και
οι δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης του τσαγιού από
την σύμπραξη του εταιρικού
σχήματος και την προώθηση
αυτού ως προϊόντος με ονομασία προέλευσης την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Δράμας
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Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές
στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βουλγαρία
Για πρώτη φορά το πρόγραμμα Interreg χρηματοδοτεί απευθείας ιδιωτικές επενδύσεις

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία & συμμετοχή δραμινών επιχειρήσεων, η ενημερωτική συνάντηση εργασίας
του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βουλγαρία για την στήριξη
ελληνικών & βουλγαρικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που
στοχεύουν σε επενδύσεις στην βάση κοινής συνεργασίας.
Προσκεκλημένοι του Επιμελητηρίου Δράμας ο κ. Κυριάκος
Φωτιάδης- εκπρόσωπος της Μονάδα επαλήθευσης Δαπανών
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
- INTERREG, η κ. Αφροδίτη Λιόλιου εκπρόσωπος της Μονάδα
Διαχείρισης & Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής
Χερσονήσου - Μαύρης Θάλασσας και ο κ. Ευάγγελος Στουραΐτης - Προϊστάμενος Μονάδας στις Συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις Επιχειρηματικότητας και ΧΕ από την Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), παρουσίασαν ενδελεχώς τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης του προγράμματος.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στις διαδικασίες υποβολής και υλοποίησής του, με μεγάλο ποσοστό
επιδότησης (65%) και καλύπτει τόσο δράσεις μεταποίησης όσο
εμπορίου και υπηρεσιών ενώ περιλαμβάνει σχεδόν όλο φάσμα
των πιθανών επενδυτικών εξόδων. Η περιοχή παρέμβασης
αφορά επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παραρτήματα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Σερρών και
Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να
έχουν μια συνεργασία με επιχείρηση από την Βουλγαρία ( με
έδρα στις αντίστοιχες επιλέξιμες περιοχές), η οποία θέλει να
επενδύσει επίσης στην περιοχή της.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης, δήλωσε «είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά
το πρόγραμμα Interreg να χρηματοδοτεί απευθείας ιδιωτικές
επενδύσεις έστω και πιλοτικά. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση
του από τις επιχειρήσεις, ώστε να παγιωθεί ως μόνιμη & καλή
πρακτική για το μέλλον και τον σχεδιασμό του Interreg. Είναι
ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, που βοηθά την συνεργασία
σε συνοριακές περιοχές.»
Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

5η Πρόσκληση του Προγράμματος
"Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" - Επιχορήγηση για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές
Η 5η Πρόσκληση με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση
πέρα από τις τοπικές αγορές» που ανακοινώθηκε από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020" και αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια
ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», στοχεύει
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και
την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της
επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και

προϊόντα.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγροδιατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό,
την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και
την κλωστοϋφαντουργία.
Σε ποιους απευθύνεται
Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι
επιχειρήσεις (οι όροι ισχύουν τόσο για την επιχείρηση που
υποβάλλει την πρόταση όσο και για τη Δικαιούχο Επιχείρηση
του Έργου) που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Ειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγροδιατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό,
την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και
την κλωστοϋφαντουργία, όπως καθορίζονται από τους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ (NACE).
Η κύρια δραστηριότητα των επιλέξιμων επιχειρήσεων πρέπει
να υπάγεται στους καθορισμένους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ
(NACE) πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Περίοδος υποβολής
από 8/3/2019 έως 10/5/2019 (ώρα 15:00)
Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον
διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis/. Μετά το πέρας
της προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν
θα δέχεται άλλες αιτήσεις. Συγχρόνως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που δεν έχουν υποβληθεί μέσω του ΠΣΚΕ, πρέπει
να κατατεθούν (διά χειρός ή μέσω ταχυδρομείου) σε έντυπη
μορφή στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παρούσα Πρόσκληση στις 10/5/2019.
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Όροι και προϋποθέσεις
Κάθε επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (Κύρια Δικαιούχος Επιχείρηση) που υποβάλλει πρόταση έργου οφείλει ...
Προϋπολογισμός
€ 10.000.000
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Ημερίδα για την παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Σ

το πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,
η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ
και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, διοργάνωσαν , σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την
παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαρτίου
2019 μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Δράμας,.
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- Στο λιανικό εμπόριο
- Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
Προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής
οργάνωσης και λειτουργίας τους
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση» και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τη δράση, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο,
Εστίαση, Εκπαίδευση» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
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ΤΟ Ε Π Ι Μ ΕΛ Η Τ ΗΡ Ι Ο Δ ΡΑ Μ Α Σ
Σ Τ ΗΡ Ι Ζ ΕΙ ΔΥΝ ΑΜ Ι Κ Α ΤΙ Σ ΕΠΙ Χ ΕΙ Ρ Η Σ ΕΙ Σ
ΤΟΠΙ Κ ΩΝ & Π Α ΡΑ ΔΟ ΣΙ Α ΚΩ Ν Π ΡΟ Ϊ ΟΝ Τ ΩΝ
Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότητα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κάθε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η σημαντική προβολή των τοπικών προϊόντων του
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό.
Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει:


Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop)
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης.



Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται απευθείας στον αγοραστή.



Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατότητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη μεταφορική εταιρία.



Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες



Online e-shop



Εύκολη διαδικασία



Εύκολη διαχείριση παραγγελιών



Προβολή στο Portal



Προβολή στο www.directmarket.gr



Παραγγελιοληψία 24 ώρες την ημέρα
7 ημέρες την εβδομάδα



Προνομιακές τιμές ACS



Αποστολές και με μεταφορική



Εξυπηρέτηση πελατών χονδρικής



Λειτουργικότητα & Ευκολία



Δυνατότητα ειδικών προσφορών



Δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων



Διαρκής Υποστήριξη



Τεχνολογία Αιχμής

Πληροφορίες

Επιμελητήριο Δράμας

  

Λ.Λαμπριανίδη 40,
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλ.: 25210 22750 - 27520
Fax: 25210 25835
Email: ccidrama@dramanet.gr
URL: www.dramachamber.gr
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