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Ξεκίνησε το έργο EXTRA-SMEs, Εναρκτήρια συνεδρίαση
της Ομάδας Διοίκησης του έργου
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Την Τρίτη και Τετάρτη 10-11 Ιουλίου 2018, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
Kεντρικού κτιρίου (Διοικητήριο) της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγινε η
εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου «EXTRA-
SMEs – Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in
EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional
economy», με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-
Europe, και έχει πενταετή διάρκεια (2018- 2023).

Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε η παρουσίαση και γνωριμία των εταίρων και
συζητήθηκε αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του έργου. Στο έργο EXTRA-SMEs συμμετέχουν
άλλοι 8 οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Ευρώπης:

- Περιφέρεια της Λιγκούρια - Ιταλία 
- Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο στο Szczecin - Πολωνία 
- Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-Ilfov - Ρουμανία 
- Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Λαπωνίας – Φινλανδία 
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα 
- Eπιτροπή για την Ανάπτυξη της Δ. Ιρλανδίας - Ιρλανδία 
- Συνεργατικός σχηματισμός για τις Θαλάσσιες Τεχνολογίες της Λιγκούρια – Ιταλία 
- Εθνική Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης - Λιθουανία

Το έργο EXTRA-SMEs στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας στις χώρες της κοινοπραξίας. Συγκεκριμένα, το έργο θα βελτιώσει την
εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας:

- Απλούστερες και βελτιωμένες διοικητικές διαδικασίες και λύσεις. 
- Μέτρα και βελτιώσεις υπέρ της εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ 
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01/03/2019 10:42  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
(/NEWS/BUSNEWS)

Εγκαινιάστηκε η 12η Agrothessaly
(/news/busnews/item/5538-egkainiastike-i-
12i-agrothessaly)
Εγκαινιάστηκε χθεςη 12η Agrothessaly στη Λάρισα
που διοργανώνεται από τον δήμο Λαρισαίων…
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Έρχονται νομοσχέδια για ρυθμίσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
(/news/econ/item/5537-erxontai-
nomosxedia-gia-rythmiseis-ton-
liksiprothesmon-ofeilon)
Δύο ξεχωριστά νομοσχέδια για ρυθμίσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες και…
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Δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της
γεωργίας μεταξύ Ελλάδας και
Ζιμπάμπουε (/news/econ/item/5533-
dynatotites-synergasias-ston-tomea-tis-
georgias-metaksy-elladas-kai-
zimpampoue)
Για τις δυνατότητες διμερούς συνεργασίας στον
τομέα της γεωργίας και του εμπορίου…
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- Διαδικασίες που οδηγούν σε καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας 
- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του έμψυχου δυναμικού 
- Επίλυση τυχόν αντικρουόμενων συμφερόντων των ενδιαφερομένων ομάδων

Στην εναρκτήρια συνάντηση, χαιρετισμό απηύθυνε, εκ μέρους της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, η αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης-Υποδομών-Δικτύων-Περιβάλλοντος κα
Νικολάκου Ντίνα. Η κα Νικολάκου στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην καινοτομία που
χαρακτηρίζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον υψηλό βαθμό προώθησης της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς επίσης και στην ευκαιρία
που της δίνεται να ηγηθεί ενός σπουδαίου έργου από το οποίο αναμένονται σημαντικά
αποτελέσματα.

Κατηγορία  Επιχειρηματικά νέα (/news/busnews)

Σχετικά Άρθρα

Ο Ι. Μπουντρούκας για την ακύρωση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
(/news/aytod/item/5428-o-i-bountroykas-gia-tin-akyrosi-ton-apofaseon-tou-perifereiakoy-
symvouliou)

Γ. Δέδες: "Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μόνο με μεγάλα λόγια" (Βίντεο)
(/news/ypodomes/item/5426-g-dedes-ta-megala-erga-den-ginontai-mono-me-megala-
logia-vinteo)

Ακύρωση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις απαλλοτριώσεις υπέρ
ΤΕΡΝΑ (/news/ypodomes/item/5420-akyrosi-ton-apofaseon-tou-perifereiakoy-
symvouliou-peloponnisou-gia-tis-apallotrioseis-yper-terna-se-arkadia-kai-lakonia)

Ξεκινά το έργο της αντικατάστασης χλοοτάπητα στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Κουβαρά
(/news/polit/item/5283-ksekina-to-e-rgo-tis-antikata-stasis-xloota-pita-sto-podosfairiko-gi-
pedo-kouvara)

Υλοποίηση του έργου "Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός Natura 2000"
(/news/perivallon/item/4961-ylopoiisi-tou-ergou-texnikos-kai-epistimonikos-syntonismos-
natura-2000)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Β. Κόκκαλης: «Ξεκινά το Πρόγραμμα
Δημιουργίας Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών» (/news/busnews/item/3247-v-kokkalis-
ksekina-to-programma-dimiourgias-neon-poikilion-fytikon-eidon)  Τέθηκε σε λειτουργία
η e-Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) » (/news/busnews/item/3291-tethike-se-leitourgia-
apo-22-iouliou-2018-i-e-yms)

επιστροφή στην κορυφή (/news/busnews/item/3287-ksekinise-to-ergo-extra-smes-enarktiria-
synedriasi-tis-omadas-dioikisis-tou-ergou#startOfPageId3287)
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Για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» μπορούν
από σήμερα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις…

28/02/2019 14:20  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (/NEWS/AYTOD)

Ευθύνες στη ΔΕΗ από τον δήμαρχο
Καλαμάτας για τον οδοφωτισμό στα
χωριά (/news/aytod/item/5531-efthynes-
sti-dei-apo-ton-dimarxo-kalamatas-gia-
ton-odofotismo-sta-xoria)
Για έλλειψη ανταπόκρισης της ΔΕΗ όσον αφορά τα
προβλήματα του οδοφωτισμού της Καλαμάτας,…
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