
Πρόγραµµα Μείωσης Λειτουργικού Κόστους για
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη 16 Ιουνίου 2011 η εναρκτήρια συνάντηση του

προγράµµατος «∆ιασυνοριακή Εφαρµογή Καινοτόµων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις» (Cross Border Implementation of innovative cost cutting

technologies), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, INTERREG IV µε επικεφαλής εταίρο τον

Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Στη συνάντηση συµµετείχαν τα αρµόδια στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του

Προγράµµατος κ. Γιώργος Τασκούδης και κα Galena Georgieva και εκπρόσωποι από τους

εννέα  εταίρους που υλοποιούν το πρόγραµµα.

Σήµερα το βασικό πρόβληµα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης είναι ένα

και µοναδικό: η διεθνής τους ανταγωνιστικότητα. Οι επιχειρήσεις της διασυνοριακής

περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας δεν έχουν πολλά περιθώρια ενίσχυσης της

ανταγωνιστικότητάς τους, παρά µόνον ένα: τη µείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Μέσω του προγράµµατος θα εφαρµοσθούν καινοτόµες τεχνικές και διαδικασίες για την

µείωση του λειτουργικού κόστους σε εκατό (100) επιχειρήσεις µε έδρα τη Βόρεια Ελλάδα και

τη Νότια Βουλγαρία. Το αντικείµενο του έργου συνοπτικά περιλαµβάνει τα εξής:

Αρχικά θα δηµιουργηθεί µια συλλογή καινοτόµων τεχνολογιών µείωσης κόστους σε έξι

περιοχές παρέµβασης (πεδία µείωσης κόστους). Στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν µέσα

από µια σειρά σεµιναρίων και συναντήσεων εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή οι

εξειδικευµένοι επιστήµονες που θα αναλάβουν το έργο της παροχής συµβουλευτικών

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Ακολούθως θα επιλεγούν εκατό (100) επιχειρήσεις µε έδρα τη διασυνοριακή περιοχή οι

οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, τις οποίες

θα επισκεφθούν οι εξειδικευµένοι επιστήµονες για να διαγνώσουν την υπάρχουσα

κατάσταση στις έξι (6) περιοχές παρέµβασης.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα επιλεγούν τριάντα (30) επιχειρήσεις στις

οποίες θα παραδοθεί από τους ειδικούς του προγράµµατος ένα συγκεκριµένο πλάνο

εργασίας για τη µείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Το τελευταίο στάδιο υλοποίησης του έργου περιλαµβάνει την επιλογή των δέκα (10)

από τις τριάντα (30) επιχειρήσεις του προηγούµενου σταδίου για την εφαρµογή των

προτεινόµενων πλάνων εργασίας.

Επίσης, έχει προβλεφθεί να υπάρχει ένας διαδικτυακός τόπος συζήτησης για την

περιφερειακή τεχνολογική και επιχειρηµατική ανάπτυξη ιδιαίτερα καινοτόµος, ο οποίος έχει

ονοµασθεί “Community of Interest”. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που αντίστοιχή της, δεν

έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. Φιλοδοξούµε ν΄

αποτελέσει σηµείο αναφοράς όχι µόνο για το πρόγραµµα αλλά και για κάθε ενδιαφερόµενο

τρίτο µέρος το οποίο θα ήθελε να συµµετάσχει στην προσπάθεια των εταίρων του

προγράµµατος.

Το πρόγραµµα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:
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Από την Ελλάδα:

Από τη Βουλγαρία:

1 . Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (επικεφαλής εταίρος)

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO

3. Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας

4. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης

5. Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Βιοτεχνών  Ξάνθης

6. Σύνδεσµος Βιοτεχνιών – Βιοµηχανιών Έβρου

1 . Πανεπιστήµιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad)

2. Industrial Association – Petritch

3. Industrial Association – Kardjali

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης).

Οι ενδιαφερόµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στο

πρόγραµµα και να λάβουν δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες µπορούν να επικοινωνούν µε

τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως εξής: αρµόδιο στέλεχος κ.

Κωνσταντίνος Στυλιαράς, (τηλ. 2310 539817, εσωτ.202, email: k.styliaras@sbbe.gr ).

 

∆ιαβάστε επίσης...

Εκπτώσεις µε σεβασµό στον καταναλωτή

Με ασάφειες η απελευ θέρωση των οδικών µεταφορών

Απορία στο Οικονοµικών για την υ ποβάθµιση της Fitch

«Μποϋ κοτάζ στα LIDL» από την ΠΟΜΕΚ

Πρόταση ΣΕΒΕ για καθιέρωση Ενιαίου  Φορολογικού  Συ ντελεστή

«Η ΕΣΕΕ εκφράζει την αντίθεσή της στο κλείσιµο του  ΕΟΜΜΕΧ»

ΟΟΣΑ: Οι οίκοι αξιολόγησης σπρώχνουν χώρες στον γκρεµό

Αλλάζει η εµφάνιση του  λογαριασµού  του  ΟΤΕ

Άµεση ανάγκη η λειτουργία της ΕΜΑ στη Θεσσαλονίκη

Ελπίδα για εµπόρου ς και καταναλωτές οι εκπτώσεις


