ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013
Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Κεντρικής Μακεδονίας της προγραµµατικής
περιόδου 2007 – 2013, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος απέστειλε προς
το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τσιότρα, προτάσεις
στρατηγικής που αφορούν στις ενισχύσεις του ιδιωτικού τοµέα για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα µε έδρα την Κεντρική Μακεδονία δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να
χρηµατοδοτούνται από τοµεακά προγράµµατα, όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα, και το
σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
θα συµπεριλαµβάνονται στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει το σχεδιασµό παρεµβάσεων ολοκληρωµένου
χαρακτήρα, οι οποίες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. θα υλοποιούν και θα υποστηρίζουν την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής της
συνοχής της ΕΕ,
2. θα παρουσιάζουν συνεκτικότητα και συνέργιες µεταξύ τους,
3. θα µπορούν να αποτελούν συνέχεια υφιστάµενων πολιτικών ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας, και,
4. θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενίσχυσης της εγχώριας και διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει να υιοθετηθούν οι ακόλουθοι Άξονες
Προτεραιότητας για την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων από το ΠΕΠ της
Κεντρικής Μακεδονίας:
•

Άξονας
Προτεραιότητας
επιχειρηµατικότητας,

•

Άξονας Προτεραιότητας 2: ενίσχυση ανταγωνιστικών ικανοτήτων των ήδη
υφιστάµενων επιχειρήσεων,

•

Άξονας Προτεραιότητας 3: ενίσχυση νέων επιχειρήσεων,

•

Άξονας Προτεραιότητας 4: προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από
το εξωτερικό που αξιοποιούν τη νέα γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέµενης αξίας.

1:

ενίσχυση

υποδοµών

καινοτοµίας

και

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους, το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του Νοµού
Θεσσαλονίκης εξαιρείται από τον Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και τα ποσά που
διατέθηκαν κατά το Γ’ ΚΠΣ, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος θεωρεί ότι
το ύψος της κοινοτικής χρηµατοδότησης για τις παραπάνω παρεµβάσεις θα πρέπει
να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 1 δις ευρώ.
Η διαχείριση των ειδικών προγραµµάτων προτείνεται να υλοποιηθεί µέσω
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και συγκεκριµένα µέσω του «Κέντρου Επιχειρηµατικής
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)». Το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης από το 1993 και έχει διαχειρισθεί αποτελεσµατικά κατά τη
διάρκεια του Α΄ και Β’ ΚΠΣ περί τα 2.700 έργα συνολικού προϋπολογισµού 320 εκ. €.
Για το Γ’ ΚΠΣ έχει ανατεθεί στο ΚΕΠΑ από το ΥΠΑΝ, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», η διαχείριση προγραµµάτων
άνω των 600 εκ. €, ενώ προ διετίας είχε αναλάβει και την τεχνική προαξιολόγηση
έργων του «Ελληνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (ΕΣΟΑΒ) ύψους
191 εκ. €.
Ειδικότερα, οι άξονες προτεραιότητας αναλύονται στις παρακάτω παρεµβάσεις
χρηµατοδότησης:
Α.
•

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

•

Ενίσχυση ερευνητικού ιστού σε τοµείς άµεσης σύνδεσης µε το παραγωγικό
δυναµικό

•

Ολοκλήρωση έργων σε ΒΕΠΕ

•

∆ηµιουργία υποδοµών και ενίσχυση της ζήτησης των εφαρµογών ευρυζωνικών
δικτύων από επιχειρήσεις

•

Ενίσχυση υποδοµών διαµετακοµιστικού εµπορίου

Β.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Η∆Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισµού, ποιότητας, εξοικονόµησης ενέργειας,
προστασίας περιβάλλοντος

•
•

Ενίσχυση ολοκληρωµένων τριετών
συγκεκριµένους ποιοτικούς στόχους

•

Ενίσχυση ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων 3 – 5 ετών, µε
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους

•

Συνέχιση προγράµµατος «επιχειρείτε ηλεκτρονικά»

•

Ενίσχυση επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισµός του
παραγωγικού δυναµικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης
αξίας, που απαιτούν ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη

•

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις

•

Βελτίωση των συνεργασιών των δηµόσιων
επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς

προγραµµάτων

εξωστρέφειας

ερευνητικών

φορέων

µε

µε

Γ.

∆.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που αξιοποιούν την καινοτοµία και κάνουν
χρήση νέων τεχνολογιών
•

∆ηµιουργία Ταµείου Επιχειρηµατικότητας νέων και ειδικών οµάδων
πληθυσµού

•

Ενίσχυση εταιριών spin-off

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
• Θέσπιση προγράµµατος ειδικών κινήτρων για εγκατάσταση σε
θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές

•

Θέσπιση προγράµµατος ειδικών κινήτρων για εγκατάσταση στη Ζώνη
Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

