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Ιανουάριος 2021

Ποιοι είμαστε
Το έργο SCALE UP εποπτεύεται από το Interreg Europe και
συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και επιτάχυνση
της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης
των πολιτικών και της εφαρμογής τους.
Το έργο έχει στόχο να υποστηρίξει την ικανότητα ανάπτυξης
των ΜμΕ και να δώσει τη δυνατότητα σε περιφερειακές και
τοπικές αρχές να ανταποκριθούν επαρκώς σε βασικά εμπόδια
που μπορεί να συναντούν οι ΜμΕ στην πορεία τους προς την
ανάπτυξη.
Οι επτά (7) εταίροι είναι: Regional Development Agency of
Murcia-Ισπανία, Regional Management Nordhessen GmbHΓερμανία, Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της
Περιφέρειας Αττικής-Ελλάδα, Lazio Innova, the Regional
company of European programs for innovation-Ιταλία,
Województwo Lubelskie-Πολωνική τοπική δημόσια αρχή,
Nottingham City Council-Ηνωμένο Βασίλειο και European
Association of Development Agencies (EURADA), με έδρα τις
Βρυξέλλες-Βέλγιο.
Το παρόν τρίτο τεύχος περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
- Στιγμιότυπα των επισκέψεων μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου
- Τα επόμενα βήματα των εταίρων
- Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την οποία υπάρχει ανυπομονησία από τους συμμετέχοντες

Η Περιφερειακή Διοίκηση του
NordHessen παρουσιάζει τις 3
καλές πρακτικές στην
επιχειρηματική μεγέθυνση για το
εταιρικό δίκτυο SCALE UP
Η πρώτη διαδικτυακή επίσκεψη μελέτης του έργου
πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Στόχος της επίσκεψης
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μελέτης, που φιλοξενήθηκε από την Περιφερειακή Διοίκηση του
Nordhessen (Γερμανία), ήταν να παρουσιάσει την κατάσταση
των ΜμΕ στο Nordhessen και να παρουσιάσει επίσης τις τρεις
επιλεγμένες καλές πρακτικές της περιοχής. Η συντονίστρια, Δρ.
Astrid Szogs καθοδήγησε τους συμμετέχοντες μέσω μιας καλά
δομημένης και τεχνικά τέλειας τηλεδιάσκεψης. Οι τρεις
βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάστηκαν ήταν: το εργαστήριο
καινοτομίας MoWiN, η πρωτοβουλία Scale Up του EEN Hessen
και η συμβουλευτική εταιρεία καινοτομίας του IHK Hessen.
Πήγαινε με εκεί!

Καλές Πρακτικές στην
επιχειρηματική μεγέθυνση από
τον Οργανισμό INFO της Μούρθια
Στις 24 Σεπτεμβρίου, το Instituto de Fomento de la Región de
Murcia παρουσίασε στους εταίρους του έργου SCALE UP τρεις
καλές πρακτικές (ΚΠ) με στόχο την μεγέθυνση των
επιχειρήσεων στην περιοχή της Μούρθια. Η πρώτη ΚΠ ήταν το
πρόγραμμα υποστήριξης για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών σε
νεοσύστατες εταιρείες, το οποίο υποστηρίζει τη χρηματοδότηση
καινοτόμων εταιρειών που βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Η
δεύτερη ΚΠ που παρουσιάστηκε ήταν η INCOOVA και η τρίτη
ήταν το πρόγραμμα Tracción.
Πήγαινε με εκεί!

Επίσκεψη Μελέτης στη Lazio
Innova: ΚΠ στην επιχειρηματική
μεγέθυνση στα πεδία της
Ανοικτής Καινοτομίας, στα
Επιχειρηματικά Κεφάλαια και στην
Αεροδιαστημική
Στις 20 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η εικονική
επίσκεψη μελέτης στη Lazio Innova κατά τη διάρκεια της
οποίας 3 καλές πρακτικές στην επιχειρηματική μεγέθυνση που
λειτουργούν στους τομείς της Ανοικτής Καινοτομίας, στα
Επιχειρηματικά Κεφάλαια και στην Αεροδιαστημική
παρουσιάστηκαν στους εταίρους του έργου καθώς και σε ένα
διερευμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων από την Περιφέρεια Lazio
και την Ευρώπη. Πάνω από εβδομήντα άτομα συμμετείχαν
ενεργά στην εκδήλωση, η οποία συντονίστηκε από την Ilaria
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Corsi, επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του
Γραφείου Δικτύων Enterprise Europe.
Πήγαινε με εκεί!

Οι εταίροι του Scale Up
συμμετέχουν στην επίσκεψη
μελέτης στο Nottingham για να
ανακαλύψουν 3 καλές πρακτικές
στην υποστήριξη της
επιχειρηματικής μεγέθυνσης
Στις 5 Νοεμβρίου, οι εμπλεκόμενοι στο έργου στην περιοχή του
Νότιγχαμ φιλοξένησαν μια εικονική επίσκεψη μελέτης για τους
εταίρους του Scale Up με στόχο να παρουσιάσουν τις τοπικές
καλές πρακτικές που είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη
εταιριών υψηλής ανάπτυξης. Η εκδήλωση, την οποία
παρακολούθησαν πάνω από 50 άτομα, περιλάμβανε μια
εισαγωγή στα χαρακτηριστικά της περιοχής του Νότινγχαμ και
έδωσε διευκρινήσεις στο γιατί πολλές μεγάλες επιχειρήσεις
επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.
Η πρώτη καλή πρακτική που παρουσιάστηκε ήταν το Big House
Accelerator, η δεύτερη ήταν ένα πρόγραμμα
απασχολησιμότητας και η τελευταία ήταν το έργο UpScaler.
Πήγαινε με εκεί!

Καλές πρακτικές επιχειρηματικής
μεγέθυνσης στην Αττική:
Πρόοδος εφαρμογής
Προγραμμάτων και
Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Στις 15 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Αττικής (Ελλάδα) παρουσίασε δύο Βέλτιστες Πρακτικές (BP) με
στόχο την επιχειρηματική μεγέθυνση στην Περιφέρεια της
Αττικής στους εταίρους του SCALE UP και σε κοινό άνω των
120 ατόμων συνολικά. Η πρώτη βέλτιστη πρακτική που
παρουσιάστηκε ήταν το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
ΕΠΑΝΕΚ», το οποίο υποστηρίζει τις υπάρχουσες μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής
τους θέσης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Η δεύτερη ΚΠ
που παρουσιάστηκε ήταν το Κέντρο Καινοτομίας της Αττικής
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(ΚΕΚΠΑ) που υποστηρίζει την ανάπτυξη της RIS3 μέσω των
διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.
Πήγαινε με εκεί!

Επίσκεψη με φυσική παρουσία &
διαδικτυακή αποτίμηση –
Παρατηρήσεις και γνώμες των
εταίρων από την επίσκεψη
μελέτης στη Lubelskie
Voivodeship
Τον Ιανουάριο του 2020, η Lubelskie Voivodeship οργάνωσε
την πρώτη επίσκεψη μελέτης του έργου, που
πραγματοποιήθηκε με την παραδοσιακή μορφή με φυσική
παρουσία. Παρουσιάστηκαν τρεις καλές πρακτικές: NLAB
Nevada - Lubelskie Acceleration Bridge, Regional Brand
"Lubelskie", και Investors and Exporters Assistance Center
(COIE). Λόγω της πανδημίας και των ταξιδιωτικών
περιορισμών, η διαδικασία των επισκέψεων μελέτης έπρεπε να
αλλάξει εντελώς εν συνεχεία, καθώς έπρεπε να διεξαχθούν εξ
αποστάσεως. Ο Πολωνός εταίρος και η ομάδα εμπλεκομένων
της θεωρούν ότι η διαδικτυακή φόρμουλα που επιλέχθηκε για
τις επισκέψεις αποδείχθηκε επιτυχής και κατέστησε δυνατή τη
συνέχεια στο έργο με βάση τις νέες συνθήκες.
Πήγαινε με εκεί!

Ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις,
αρχίζοντας τα Σχέδια Δράσης

https://cdn.flxml.eu/r-e0ab882a891325ca7271d67fc24b01ee94d06c3350d62e29

4/6

2/2/2021

SCALE UP - 3rd newsletter - Greek version

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν γεμάτο αβεβαιότητα και περιλάμβανε πολλές
προσαρμογές όχι μόνο στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, αλλά και σε πολλές
πτυχές της πολιτικής και της κοινωνίας. Για τους εταίρους του Scale Up, αυτές οι
προσαρμογές έγιναν με τη μορφή της συνέχισης των κρίσιμων πτυχών του έργου
και προσαρμογής της εργασίας του μέσω Διαδικτύου. Καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι
επισκέψεις μελέτης, οι εταίροι είναι πλέον καλά ενημερωμένοι για το υλικό που
χρειάζονται, ούτως ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τις τελικές αξιολογήσεις και
τα σχέδια δράσης τους. Μαζί με τις περιφερειακές ομάδες εμπλεκομένων (ΠΟΕ), οι
εταίροι θα επιλέξουν τις καλές πρακτικές που θέλουν να μεταφέρουν στην περιοχή
τους. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα συγγράφουν τα σχέδια δράσης τους με
βάση τις καλές πρακτικές (ή τις πτυχές μιας καλής πρακτικής) που έχουν επιλέξει.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Scaling up SMEs in the midst of Corona
To SCALE UP στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιομηχανίας 2021!
Στις 24 Φεβρουαρίου μεταξύ10-11: 30πμ, μπορείτε να εγγραφείτε στο εταιρικό
δίκτυο του Scale Up μαζί με άλλα 3 Έργα του Interreg Europe, καθώς συζητάμε για
την ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση,
βοηθώντας τις ΜμΕ να ανακάμψουν, ενώ ταυτόχρονα να παραμένουν
ανταγωνιστικές εν μέσω της πανδημίας . Οι εγγραφές θα ανοίξουν σύντομα, αλλά
στο μεταξύ, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αυτά τα νέα αποτελούν αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
SCALE UP, χρηματοδοτούμενο από την Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/scaleup/
EURADA - Rue Montoyer 24, Brussels, Belgium. +32 478100426
giacomo.frisanco@eurada.org - www.eurada.org

https://cdn.flxml.eu/r-e0ab882a891325ca7271d67fc24b01ee94d06c3350d62e29

5/6

2/2/2021

SCALE UP - 3rd newsletter - Greek version

Update your profile - Unsubscribe

https://cdn.flxml.eu/r-e0ab882a891325ca7271d67fc24b01ee94d06c3350d62e29

6/6

