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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Μαζί επιτυγχάνουµε την Ανάπτυξη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ένα
από τα σηµαντικότερα προγράµµατα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 - 2006) και
περιλαµβάνει ένα σύνολο δράσεων µε στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της Χώρας
µας, µε τις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑΝ συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, στο σύνολο της Περιφέρειας της Θεσσαλίας, εγκρίθηκαν 1.587 σχέδια
επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισµού 218 εκατ. ευρώ.
Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας υποστηρίχθηκαν από το ΕΠΑΝ επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους,
εκσυγχρονίστηκαν ποιοτικά τουριστικές και βιοµηχανικές υποδοµές, ενισχύθηκαν νέοι και γυναίκες
επιχειρηµατίες και καταρτίστηκαν εργαζόµενοι, άνεργοι και επιχειρηµατίες. Επιπλέον, σηµαντική
είναι η δηµιουργία του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας, που θα στηρίξει µια
στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας και θα αναπτύξει κλάδους οικονοµίας, όπως τη µεταποίηση
τροφίµων και ποτών, τα αγροϋλεκτρικά και την παραγωγή ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» σε αριθµούς στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ενίσχυση Επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής διαθέσιµα στοιχεία, το ΕΠΑΝ στήριξε και ενθάρρυνε έµπρακτα την
επιχειρηµατικότητα παρέχοντας ενισχύσεις σε νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους:
• 183 µεταποιητικές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
• 14 µεταποιητικές επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους σχέδια.
• 6 µεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΕΜΑΣ) ή µε το οικολογικό σήµα (Ecolabel).
• Δηµιουργήθηκαν ή επεκτάθηκαν 2 µονάδες διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων.
• 329 µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλων των τοµέων ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Πιστοποιηθείτε», για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά ISO-14001, συστηµάτων υγιεινής και ασφάλειας, HACCP σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα
του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Για πρώτη φορά ενισχύθηκαν 135 πολύ µικρές εµπορικές επιχειρήσεις και 173 πολύ µικρές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας από ειδικές οµάδες πληθυσµού
Πολύ σηµαντική ήταν η ενίσχυση για έναρξη επιχειρηµατικότητας 95 γυναικών, 168 νέων. Στον τοµέα της
έναρξης επιχειρηµατικότητας οικογενειών µε τρία παιδιά και άνω, ατόµων µε αναπηρίες, καθώς και στους ΡΟΜ
εγκρίθηκαν συνολικά 32 επιχειρηµατικά σχέδια.

Ποιοτικός εκσυγχρονισµός της τουριστικής υποδοµής
Αναβαθµίστηκαν 205 καταλύµατα, εκσυγχρονίστηκαν 3 µεγάλα ξενοδοχεία και camping και ενισχύθηκαν για
την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων 26 ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τοµέα. Ακόµα, ιδρύθηκαν
14 νέες ξενοδοχειακές µονάδες κυρίως ύστερα από τη µετατροπή παραδοσιακών κτισµάτων σε καταλύµατα
ιδιαίτερης αισθητικής. Επίσης, ιδρύθηκε και µια µονάδα ειδικής τουριστικής υποδοµής και κατασκευάσθηκε
το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στη Σκόπελο, Νοµού Μαγνησίας, δυναµικότητας 66 θέσεων ελλιµενισµού
και ενισχύθηκε ένα σύνολο παρεµβάσεων µε τίτλο «Οικοτουριστική διαδροµή στην Αλόνησο».
Ενισχύθηκαν 82 επιχειρήσεις για τη διάδοση και καθιέρωση της ελληνικής κουζίνας και την ενίσχυση των
επιχειρήσεων για την απόκτηση σήµατος ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα.

Ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις
Παράλληλα, χρηµατοδοτήθηκαν συνολικά 25 έργα εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής θερµότητας ηλεκτρισµού και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, µικρά υδροηλεκτρικά, βιοµάζα, ηλιακά,
φωτοβολταϊκά), 1 έργο προώθησης καινοτόµων λύσεων, το οποίο αφορά την αφαλάτωση και 1 επιχείρηση
συµµετείχε στη δράση για την ενίσχυση επιδεικτικών και πιλοτικών έργων καινοτόµων ενεργειακών
τεχνολογιών.
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Έρευνα και Τεχνολογία
• Ενισχύθηκαν 9 παραγωγικές και εµπορικές επιχειρήσεις που υλοποίησαν έργα Βιοµηχανικής Έρευνας και
Τεχνολογίας.
• 20 επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς της περιφέρειας συµµετέχουν σε έργα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συµβάλλουν περαιτέρω
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Θεσσαλίας.
• Εκτελέστηκαν 16 έργα διακρατικής συνεργασίας µε ερευνητική οµάδα προερχόµενη από την Περιφέρεια της
Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε φορείς του εξωτερικού.

Υποδοµές και δοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας
Εκτός από τις ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, καθοριστικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδοµών, δοµών και εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων
και της επιχειρηµατικότητας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.)
www.tempme.gr
Μέσω του ΕΠΑΝ ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία και θεσµοί, όπως το Ταµείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Σκοπός του είναι η παροχή εγγυήσεων σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για παρεχόµενες χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις προς ήδη υπάρχουσες και
νεοϊδρυόµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 49 εργαζόµενους. Στο πλαίσιο αυτό, από τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Θεσσαλίας κατατέθηκαν 545 αιτήσεις για χορήγηση εγγυήσεων και εγκρίθηκαν
οι 311 από αυτές, συνολικού ύψους 14,5 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία στις δύο επιχειρήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε εγγύηση ήταν νεοσύστατη ή νέα
επιχείρηση µε χρόνο λειτουργίας στην αγορά λιγότερο από τρία έτη.

Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ)
www.taneo.gr
Άλλο ένα χρήσιµο εργαλείο στήριξης της επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια είναι το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ), µέσω του οποίου προωθείται η ανάπτυξη του θεσµού των επιχειρηµατικών συµµετοχών
(venture capital) µε τη συγκρότηση Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιριών
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχηµάτων παροχής
επιχειρηµατικού κεφαλαίου.

Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών
Στη Λάρισα, λειτουργεί 1 Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.keta.gr) που παρέχει
υπηρεσίες πληροφόρησης και συµβουλευτικού προσανατολισµού προς τις επιχειρήσεις.
Επίσης, στις έδρες των νοµών της Περιφέρειας της Θεσσαλίας λειτουργούν 4 Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών
(Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία) µε αντικείµενο το συντονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών που
συµµετέχουν στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης µιας επιχείρησης και την ενηµέρωση των επενδυτών
της περιοχής για τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηµατοδότησης, µε κυριότερο αποτέλεσµα τη βελτίωση στο χρόνο
και τη διαδικασία έκδοσης των αδειών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των επιχειρηµατιών στις
πηγές χρηµατοδότησης.
Τέλος, σηµαντικές παρεµβάσεις του ΕΠΑΝ που αφορούν και την Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η δηµιουργία του
Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εµπορίου.
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Βιοµηχανικές υποδοµές
Έργο του ΕΠΑΝ, στη βιοµηχανική περιοχή της Λάρισας, είναι η κατασκευή και η λειτουργία πυροσβεστικού
σταθµού και η προµήθεια πυροσβεστικού εξοπλισµού.

Δράσεις για την ενεργειακή ασφάλεια
Πολύ σηµαντική για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονοµίας,
κατ’ επέκταση, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Σηµαντική παράµετρος η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης µήκους 72 χλµ. προς Καρδίτσα και Τρίκαλα. Παράλληλα,
ολοκληρώθηκαν επεκτάσεις δικτύων χαµηλής πίεσης σε µήκος 307 χλµ. από την ΕΠΑ Θεσσαλίας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό
Με δεδοµένη τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και την ανάγκη για
διασφάλιση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας,
το ΕΠΑΝ υλοποίησε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα δράσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση του ανθρώπινου
δυναµικού µέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τοµείς της µεταποίησης, των υπηρεσιών και του
εµπορίου, του τουρισµού και της έρευνας και τεχνολογίας.
Συνοπτικά αναφέρουµε ότι:
• 1.584 εργαζόµενοι, άνεργοι, επιχειρηµατίες και απόφοιτοι τουριστικής εκπαίδευσης καταρτίστηκαν µε
προοπτική τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα του Τουρισµού
αλλά και τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος.
• 83 νέοι επιχειρηµατίες καταρτίστηκαν σε θέµατα που σχετίζονται µε εκκίνηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
• 2.275 πολύ µικρές επιχειρήσεις κατάρτισαν το προσωπικό τους στη χρήση και την αξιοποίηση του διαδικτύου
(Πρόγραµµα Δικτυωθείτε).
• 429 εργαζόµενοι σε ΜΜΕ και ΠΜΕ καταρτίστηκαν και απέκτησαν τεχνογνωσία.
• 409 εργαζόµενοι σε ΜΜΕ και ΠΜΕ παραδοσιακών κλάδων καταρτίστηκαν µέσω των κλαδικών ινστιτούτων του
ΕΟΜΜΕΧ, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
• 258 θερµοϋδραυλικοί και τεχνικοί καυστήρων καταρτίστηκαν σε αέρια καύσιµα (φυσικό αέριο).
• 40 νέοι ερευνητές συµµετείχαν σε ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
• 10 ερευνητές από το εξωτερικό προσκλήθηκαν και συνεργάστηκαν σε ερευνητικά εργαστήρια της
περιφέρειας.
• 122 επιστήµονες καταρτίστηκαν σε θέµατα προηγµένης τεχνολογίας και του αντικτύπου της στην παραγωγή
και την επιχειρηµατική και κοινωνική οργάνωση της Χώρας.
• 168 στελέχη των νέων δοµών που δηµιουργήθηκαν, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, καταρτίστηκαν για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε ειδικά θέµατα αιχµής και
ενδιαφέροντος των ΜΜΕ.
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Έργα που ξεχώρισαν
Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επενδυθεί σηµαντικοί πόροι στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας για τη χρηµατοδότηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και έργων υποδοµών που ξεχώρισαν και αποτελούν καλές πρακτικές. Αναφέρονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Μέσα από το ΕΠΑΝ, χρηµατοδοτήθηκαν επιχειρήσεις για να εκσυγχρονιστούν και να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους, µε παρεµβάσεις που εδράζουν στο τρίπτυχο Τεχνολογία - Επιχειρηµατικότητα Απασχόληση. Πιο συγκεκριµένα, εταιρίες όπως, η Σ.Κ. Ευαγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., η Α.&Γ. Σαµουήλ Ο.Ε., η
Βιολάντα Βιοµηχανία Μπισκότων, Κουλουριών και Βουτηµάτων Α.Ε., η Ζάβαλος Αντ. & ΣΙΑ Ο.Ε. κ.α., υλοποίησαν
τα επιχειρηµατικά τους σχέδια, µέσω του Προγράµµατος, τα οποία απέβλεπαν στον τεχνολογικό και οργανωτικό
εκσυγχρονισµό της επιχείρησης και περιελάµβαναν την αγορά σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού
παραγωγής, την εφαρµογή Συστήµατος Διασφάλισης της Ποιότητας, κατά ISO 9001:2000 και HACCP, καθώς και
τον εξοπλισµό της µηχανογράφησης µε τα πλέον κατάλληλα µηχανήµατα. Οι συγκεκριµένες ενέργειες πέτυχαν
σηµαντικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα, καθώς βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο
και της Περιφέρειας της Θεσσαλίας, ενίσχυσαν την επιχειρηµατικότητα, µείωσαν το χρόνο και το κόστος
µεταφοράς και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών και δηµιούργησαν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων
Η εταιρία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝ για την πραγµατοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών
επενδύσεων Εξοικονόµησης, Συµπαραγωγής και Υποκατάστασης συµβατικής ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας.
Το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, από την εκκόκκιση έως
την τελική επεξεργασία και πώληση παντός είδους νηµάτων. Στα προϊόντα της εταιρίας περιλαµβάνονται
εκκοκκισµένο βαµβάκι, νήµατα βαµβακερά εκρού, πεννιέ-καρντέ, χρωµατιστά, γκαζέ-µερσεριζέ, υποπροϊόντα
εκκοκκίσεως και νηµατοποιήσεως βάµβακος κ.α.
Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ διακρίνεται για την πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγή της διαθέτοντας παράλληλα µια από τις πιο
σύγχρονες µονάδες, µε µηχανήµατα νέας τεχνολογίας. Οι πωλήσεις της εταιρίας απευθύνονται κυρίως στην
αγορά του εξωτερικού, καθώς το 70% περίπου της παραγωγής της εξάγεται.
Κατά την περίοδο που µεσολάβησε µέχρι σήµερα η Εταιρία έχει επιδείξει ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης, οι οποίοι
έχουν ισχυροποιήσει ολοένα και περισσότερο την παρουσία της στην αγορά και της έχουν προσδώσει τη θέση
του µεγαλύτερου εγχώριου επενδυτή στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.
Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί σηµαντικό κλάδο της ελληνικής µεταποιητικής βιοµηχανίας, ο οποίος
περιλαµβάνει πολλούς επιµέρους υποκλάδους, όπως της νηµατουργίας, της υφαντουργίας, της πλεκτικής, της
ένδυσης και άλλους τοµείς που συνδέονται στενά µεταξύ τους.

Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών Περικτιόνη
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η παρουσία των γυναικών στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης είναι ελάχιστα εµφανής. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, µέσω της δράσης 8.3.4/2, χρηµατοδοτήθηκε η
λειτουργία Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών, το οποίο βρίσκεται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη – µέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για την προώθηση του θέµατος των ίσων ευκαιριών
στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Τα µέλη του είναι εκπρόσωποι ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και
τµηµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Το παρόν έργο έχει συµβάλει στην παρακολούθηση:
•
•
•
•

Των αποκλίσεων µεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων (skill gaps).
Της θέσης της έρευνας στην αγορά εργασίας.
Των τάσεων στη διάρθρωση της απασχόλησης στον ερευνητικό τοµέα, λαµβανοµένου υπόψη και του φύλου.
Των τάσεων στη διάρθρωση των αµοιβών.

Το Δίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο άντλησης ιδεών, µεθόδων, πληροφόρησης και προτάσεων στήριξης για το
Ανθρώπινο Δυναµικό σε εθνικό και επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο.
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Και συνεχίζουµε…

ΕΠΑΝ ΙΙ
Μαζί πετύχαµε πολλά την περίοδο 2000 - 2006
στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Στο νέο Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου
Ανάπτυξης, της Προγραµµατικής Περιόδου
2007 - 2013, συνεχίζουµε µε δράσεις ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήµατος της
Χώρας, µε κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται
σε τρεις στρατηγικούς στόχους:
• την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία
της γνώσης,
• την ανάπτυξη υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση
των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών
προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν και
• την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας
ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον
και την αειφορία.

Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι:
1. Η δηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας, υποστηριζόµενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
Προκειµένου να ενισχυθεί η Έρευνα, η Τεχνολογία και η Καινοτοµία θα δηµιουργηθούν Εθνικοί Πόλοι Έρευνας
& Ανάπτυξης, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας και καινοτοµικοί συνεργατικοί σχηµατισµοί (clusters) σε πεδία
αιχµής, δίκτυα ΜΜΕ και φορέων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών. Θα υποστηριχθούν επιχειρήσεις υψηλής
έντασης γνώσης, καθώς και συνεργασίες παραγωγικών και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων.
2. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας, στον τοµέα της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου, του πολιτισµού, καθώς και
ειδικών οµάδων πληθυσµού, όπως νέοι, γυναίκες, κ.α. Τελικός στόχος είναι η παραγωγική αναβάθµιση της
Περιφέρειας και της Χώρας µε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική
ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµία, που θα είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.
3. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Προωθείται η υποστήριξη του θεσµικού περιβάλλοντος για τις
επιχειρήσεις, µέσω της αναβάθµισης και απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, της ανάπτυξης ενός ενιαίου
και δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξής τους και της δηµιουργίας θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων. Παράλληλα,
προωθείται η συµπλήρωση και αναβάθµιση υποδοµών για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα και η αξιοποίηση
του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος. Τέλος, µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύονται δράσεις για την προστασία του
καταναλωτή και τη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς κ.α.
4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της Χώρας. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εξασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασµού της Χώρας, µέσω της προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου, της ολοκλήρωσης και του
εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της Χώρας, της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών για την
εξοικονόµηση ενέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Στις προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ συγκαταλέγεται και η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, υλοποιώντας
προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών, εργαζοµένων, ερευνητών, καθώς και απασχολούµενων στον τουριστικό
τοµέα.
Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας διαθέτει τα εχέγγυα, ώστε να έχει µία σηµαντική συµµετοχή στο νέο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

6
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Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο Πρόγραµµα για την Περίοδο 2007 - 2013

801 11 36 300 /

www.antagonistikotita.gr

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαïκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

