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Το έργο

Δράσεις:

Το SCALE UP είναι ένα έργο του προγράμματος Interreg Europe
που στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη
στήριξη της ικανότητας των ΜμΕ να αναπτυχθούν σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές.

Προσδιορισμός και συγκριτική αξιολόγηση των καλών πρακτικών των πολιτικών για

Το πρόγραμμα Interreg Europe

εταίροι του έργου εντάσσουν εμπλεκόμενους κρατικούς, ακαδημαϊκούς φορείς και

Το πρόγραμμα Interreg Europe χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
στηρίζει τη μάθηση των πολιτικών μεταξύ των περιφερειακών
και τοπικών φορέων και των φορέων διαχείρισης σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

επιχειρήσεις.

Το Interreg Europe στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας
των περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων για την
ανάπτυξη, προσφέροντας ευκαιρίες για την ανταλλαγή καλών
πρακτικών ώστε να βελτιωθούν οι δημόσιες πολιτικές για τους
Ευρωπαίους πολίτες.

Ομάδων Εμπλεκομένων.

Τα έργα του Interreg Europe εντάσσονται σε μία από τις εξής
τέσσερις κατηγορίες:


Έρευνα και καινοτομία



Ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ



Οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2



Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

Τι μπορεί να κάνει το SCALE UP για τις ΜμΕ;
Το SCALE UP συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
και επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
μέσω της βελτίωσης των εργαλείων πολιτικής. Τα εργαλεία
αυτά είναι σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την ικανότητα των
ΜμΕ να αναπτυχθούν σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές. Με τον τρόπο αυτό οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς σε κρίσιμα εμπόδια
τα οποία αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στο δρόμο για την ανάπτυξή
τους.

Εταίροι του έργου

τη βιομηχανία σε τοπικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ανάπτυξη 6 Περιφερειακών / Τοπικών Ομάδων Εμπλεκομένων (ΠΟΕ) στις οποίες οι

Οργάνωση διαπεριφερειακών εκδηλώσεων μάθησης πολιτικής και αξιολόγησης
στις περιφέρειες των εταίρων του έργου με τη συμμετοχή των Περιφερειακών

Ανάπτυξη 6 σχεδίων δράσης που θα βασίζονται στη διαπεριφερειακή μάθηση
πολιτικής και τα οποία θα εφαρμοστούν από τους εταίρους του έργου.

Η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ 2017/2018, οι νεοφυείς και
αναδυόμενες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από την οικονομική ανάκαμψη, στην
πραγματικότητα ο αριθμός των ΜμΕ στην ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 13.8% στο διάστημα
2008-2017. Οι ΜμΕ συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάκαμψη και μεταγενέστερη
διεύρυνση της οικονομίας της ΕΕ-28.
Συνεισέφεραν το 47% της συνολικής αύξησης στο διάστημα 2008 - 2017 της
προστιθέμενης αξίας του μη χρηματοπιστωτικού επιχειρηματικού τομέα, και το 52% της
συσσωρευμένης αύξησης της απασχόλησης στον τομέα.

Οι ΜμΕ ως η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας
Οι ΜμΕ απασχολούν 2 από τους 3 εργαζόμενους και παράγουν 57 λεπτά για κάθε ευρώ
προστιθέμενης αξίας.

Η ισχυρή ανάκαμψη των ΜμΕ συνεχίζεται
9 από τις 10 ΜμΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
πολύ μικρές (έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους)

Έξι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς από τη Γερμανία, την
Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και το Βέλγιο.

2008 – 2017

Προϋπολογισμός έργου

+13.80% αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων

1,290,802.00 €

Χρονοδιάγραμμα έργου

2016 – 2017

Από 1 Αυγούστου 2019 έως 31 Ιουλίου 2022

+2.2% αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων

