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Ο Αχιλλέαε Μπάρλαε συντονιστής τηε κοινοπραξία5 για τη νέα περίοδο στο βήμα τπ5 εκδήλωσηε

Το επόμενο βήμα του Εηΐβφπδθ
Ευτορβ ΝθΐννοΓίί ΗβΙΙβδ
Η νέα κοινοπραξία αποτελείται από 16 αναπτυξιακοί οργανι
σμού5 και προσφέρει ολοκληρωμένεε υπηρεσίεΒ σε επιχειρήσει

με διεθνεί5 φιλοδοξίεβ
Με αισιοδοξία και ελπίδα για την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε

η πρώτη πανελλαδική συνάντηση τη νέα
κοινοπραξίαβ Εητβφιϊδβ ΕυΓορβ ΝβτννοΓΚ ΗβΙΙαε
σηματοδοτώντα την έναρξη των εργασιών τη περιόδου

2022-2025

Με συντονιστέ το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωση Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ΕΚΤ το Εητβφπ'εβ Ευηορβ ΝβτννοΓΚ ΗβΙΐ35 από το

2008 έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στη χώρα
βοηθώνταβ εκατοντάδε επιχειρήσει να δικτυωθούν
και να αναπτυχθούν

Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα αποδείξατε ότι
ένα ελληνικό σχήμα μπορεί να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό

ανέφερε στην ομιλία του κατά την έναρξη
των εργασιών ο Μάκηβ Τικφέσηδ οτέλεχοβ του

Ευπορβ3η Ιηηον3ΐίοη ΟουηοίΙ 3ηά 8ΜΕε Εχβουτίνβ

Ααβηογ ΕΙ5ΜΕΑ

Το μήνυμα τη πολιτική ηγεσία5 μετέφερε στον δικό
του χαιρετισμό ο υφυπουργ05'Ερευνα5 και Καινοτομίαε
Δρ Χρίστοβ Δήμαβ Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να
εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίαε στην ευρύτερη περιοχή

1 0 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει

η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη μικρομεσαίων

επιχειρήσεων που καινοτομούν

Ολοκληρωμενεβ unnpeoies για καινοτόμεβ επιχειρήσει

Η νέα περίοδθ3 του δικτύου στην Ελλάδα 2022-2025
σημαίνει νέε ολοκληρωμένε υπηρεσίε5 για μικρομε
σαίε επιχειρήσει με διεθνείβ φιλοδοξίεβ και δυναμικό
καινοτομία5 δηλώνει ο ouvravioms tos κοινοπραξίαε
AxiAAéas MnâpAas Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Ztis καινοτομίεε και τα νέα στοιχεία του δικτύου συγκαταλέγονται

η πελατοκεντρική προσέγγιση με έμφαση
στην ποιότητα των υπηρεσιών και η ολοκληρωμένη

υποστήριξη i\as επιχείρηση μέσω tos εκτίμησηε των
αναγκών και την παροχή συνδυασμένων και διαχρονικών

υπηρεσιών client journey

Ο KÙpios προσανατολισμ03 tos véas κοινοπραξίαε είναι
η υποστήριξη ins καινοτομία5 και ins npàoivns και ψηφία

μετάβασηε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Φιλόδοξοι στόχοι

Παρουσιάζονταε τη στοχοθεσία για την περίοδο 2022
2025 ο Αχ Μπάρλαε ανέφερε τα εξήε
• Βασικέβ συμβουλευτικέ υπηρεσίεε πρόκειται να λάβουν

7.000 επιχειρήσει και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα

• Προηγμένεβ συμβουλευτικέε υπηρεσίεΕ αναμένεται
να λάβουν περισσότερεβ από 700 μικρομεσαίε επιχειρήσει

• 500 από auiés προβλέπεται να επιτύχουν διεθνείΒ συ
νεργασίεβ με επιχειρήσει του εξωτερικού
• Τουλάχιστον 150 μικρομεσαίε επιχειρήσει θα

εξασφαλίσουν

θετικά αποτελέσματα σε θέματα οικονομία
εξέλιξηε ôiaTOpnons και δημιουργίαΒ νέων θέσεων ερ
γασίαε και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

• 339 επιχειρήσει θα μπουν σε κύκλο λήψη συνδυασμένων

υπηρεσιών client journey
Στοχευμένη Επικοινωνία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσηε Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

ΕΚΤ για τη νέα περίοδο έχει αναλάβει κεντρικό

ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην
επικοινωνία του δικτύου Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη
στοχευμένων ενεργειών επικοινωνία5 με αποδέκτεε
tous πρωτοπόρουε του ελληνικού επιχειρηματικού

κόσμου και η υποστήριξη όλων των μελών ins κοινοπραξίες

προκειμένου να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Tis öikss tous icrcopiss επιτυχία με πρωταγω
vicFiés ελληνικέ5 μικρομεσαία επιχειρήσει Συνολικ05
oroxos του δικτύου είναι να καταθέσει 55 icrcopiss επιτυχία

μέχρι το 2025

Η νέα κοινοπραξία αποτελείται από 16 αναπτυξιακού5
οργανισμού3

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Ίδρυμα Τεχνολογίες καιΈρευνα5 ΙΤΕ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση5 και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνα ΒΕΑ

Σύνδεσμοε Βιομηχανιών θεσσαλιος και Στερεά5 Ελ
λάδοε ΣΒΘΣΕ

ΑΝΚΟ Δυτική Μακεδόνιος Α Ε Αναπτυξιακό Ορ
γανισμ03 Τοπικήε AuTOÔioïKnons

Επιμελητήριο ApKaôias
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Επιμελητήριο KaßäAas
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε

ΕΑΤΕ πρώην ΤΑΝΕΟ
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Tns ΓΣΕΒΕΕ ΙΜΕ

ΓΣΕΒΕΕ

Ανώνυμη Εταιρεία ΒιομηχανικήεΈρευναΒ Τεχνολογι
Khs Ανάπτυξηε Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίη
ons και Ποιότηταε MIRTEC S.A ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε

Σύνδεσμοβ Βιομηχανιών Ελλάδοε ΣΒΕ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ

Σύνδεσμοβ Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου

Δυτικήβ Ελλάδοβ ΣΕΒΠΕ&ΔΕ
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