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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 GmbH-Γερμανία, 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.

Αντιμετώπιση της πρόκλησης του Covid-19: Πώς η
κοινοπραξία του Scale Up επαναπροσδιορίζει τις
Επισκέψεις Εργασίας (Study Visits)

Οι Επισκέψεις Εργασίας αποτελούν βασικό κομμάτι της διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών σε
όλα τα έργα Interreg. Η κοινοπραξία ήρθε αντιμέτωπη με ένα δίλημμα—πώς θα αξιολογήσουμε
τη δυνατότητα μάθησης και μεταφοράς μίας καλής πρακτικής, αν δεν είναι δυνατή η υλοποίηση
μιας Επίσκεψης Εργασίας με φυσική παρουσία στην περιοχή όπου η καλή πρακτική
εφαρμόζεται; Αυτό το ερώτημα συζητήθηκε μεταξύ της κοινοπραξίας και τελικά αποφασίστηκε
να δοθεί μία λύση.
Η διαδικτυακή Επίσκεψη Εργασίας του έργου αναγνωρίστηκε από το πρόγραμμα Interreg
Europe ως μία καλή πρακτική που περιλαμβάνει 5 βήματα.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Περιφέρεια Αττικής και 4η Βιομηχανική
Επανάσταση
Η Ελλάδα και η Περιφέρεια Αττικής, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Ευρώπης, προσανατολίζεται προς την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, έχοντας ήδη χάσει ένα μικρό τμήμα της 3ης Βιομηχανικής
Επανάστασης. Αυτή έφερε την άνοδο της ηλεκτρονικών συστημάτων,
των τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστικών συστημάτων. Μέσω των
νέων τεχνολογιών, η 3η Βιομηχανική Επανάσταση άνοιξε τις πόρτες
στην εξερεύνηση του διαστήματος, την έρευνα και τη βιοτεχνολογία.
Πήγαινε με εκεί!

Βράβευση και προώθηση καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών από την
Promotion Northern Hesse
Υπάρχει ένας αριθμός εργαλείων πολιτικής που υποστηρίζουν την
καινοτομία των ΜμΕ στο Hesse και ένας από αυτούς είναι ο
νεοσύστατος επιχειρηματικός διαγωνισμός "Promotion Nordhessen".
Αυτή η πρωτοβουλία βραβεύει νεοσύστατες επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες, καθώς επίσης απονέμει ειδικά βραβεία καινοτομίας,
όπως για παράδειγμα βραβεία κινητικότητας. Η επιτροπή κλήθηκε να
βραβεύσει την καλύτερη από 42 συμμετοχές. Οι κριτές είχαν την
«πολυτέλεια» να επιλέξουν ανάμεσα σε μία πληθώρα ιδεών υψηλής
τεχνολογίας και δημιουργικότητας.
Πήγαινε με εκεί!

Nottingham: αντιμετώπιση της
πρόκλησης του Covid-19
Στις αρχές του 2020, το μέλλον φαινόταν πολλά υποσχόμενο για τις
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρά την
αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που «έφερε» το Brexit, η εμπιστοσύνη
των επιχειρήσεων είχε αρχίσει σταδιακά να αναπτερώνεται. Ωστόσο,
καθώς αυξανόταν η εξάπλωση του Covid-19, οι οικονομικές αγορές
άρχισαν να καταρρέουν, οι αλυσίδες εφοδιασμού επιβράδυναν το ρυθμό
τους ή διαλύθηκαν και οι πωλήσεις των επιχειρήσεων στις κεντρικές
περιοχές άρχισαν να πέφτουν ή σε πολλές περιπτώσεις σταμάτησαν
τελείως.
Πήγαινε με εκεί!

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην
περιοχή της Murcia
Η περιοχή της Murcia εκπονεί ένα φιλόδοξο σχέδιο έκτακτης ανάγκης
για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην τοπική
οικονομία και ειδικότερα στις ΜμΕ. Το Γραφείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης συντονίζει ένα συνολικό έργο με τρεις γραμμές δράσης.
Πήγαινε με εκεί!

ItalyUp, πρόσκληση υποβολής
προτάσεων καινοτόμων σχεδίων
σχετικά με τον Covid-19
Η Lazio Innova έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “ItalyUp”, μία πρόσκληση
υποβολής προτάσεων ώστε να επιλεχθούν νέα και ανεξάρτητα σχέδια
που θα προτείνουν λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η επείγουσα
κατάσταση που προκάλεσε ο Covid-19. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό
να επιταχύνει την ανάπτυξη σχεδίων και τεχνολογιών που θα
προβλέψουν τις αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές δομές της Ιταλίας,
συμβάλλοντας στην επανεκκίνησή τους.
Πήγαινε με εκεί!

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/
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