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ΠΡΟΣ: Πßναχαò Αποδεκτþν

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 5Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣγΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ iR]C) ΤΟΥ ΕΡΓΟγ ]NCoNlPAsS
ΠΑΤΡΑ 29,,ι,2014 , ΑΙΘOΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛι{ΤΗΡΙOΥ Α\ΑιΑΣ

Η ΠεριφÝρεια ΔυτικÞò ΕλλÜδαò, συμμετÝχει στο ευρωπατκü Ýργο "Incompaòs: Βελτßωση
Ιºεριφερειακþν Πολιτι}.þν, για την οικονομικ] βιωσιμüτητα δημιουργικþν επιχειρημcßτικþν
θερμοκοιτßδων", Το Ýργο χρηματοδοτεΙται απü το ]NTERREG IVC και στοχεýει στιι ενισ]ρση τηò
επιχε ιρη |ιατ ικüτη ταò των Περιφερειþν, μÝσω τηò ανταλλαγÞò και εφαρμογÞò καλþν πρακτικþν που
α(ροροýν τιò κοιτßδεò επιχειρÞσεων [business incubatorò] και τιò δημιουργικÝò βιομηχανßεò ΙcreatiVe

industries],
Απþτεροò στüχοò του Ýργου εßναι η εκπüνηση ενüò περιφερειιτκοý σχεδßου εφαρμογÞò δρÜσεων για την
ανÜπτι]ξη των ανωτÝρω μορφþν επιχειρηματικüτηταò ΙRegional lmplementation P]anJ, με τη συμβολιß
και τη στÞριξη εκπροσþπων απü την τοπικÞ αυτοδιοßκηση, τον εκπαιδευτικü/ερευνητικü χþρο και τον
επqειρηματικü κüσμο, ωò τρßπτυχο οικονομικÞò και κοινωνιιtηò ανÜπτυξηò,
Στα πλαßσια εκπüνησιlò του σχεδßου εφαρμο.7τ]ò διεξÜγονται ανÜ εξÜμηνο περιφερειακßò συναντιισειò
με εκπροσþπουò φορÝων του ανωτÝρω τρßπτυχου ,προκειμÝνου αφενüò να γινει ενημερωση για τιò
καλÝò πρακτικÝò που Ýχουν ωò τþρα εντοπισθεß απü το πρüγραμμα αφετÝρου να ι(αταγραφουν οι
δυνατüτητεò που αναδεικνýονται σε κÜθε περιοχÞ για την ανÜπτιξη παρüμοιων ßρωτοβουλιþν και
δρÜσεων, Οι εκπρüσωποι των φορÝων αυτþν συγκροτοýν Ýνα Üτυπο αλ}.Ü ουσιαστιι\ο και ανοιλτο στην
δομÞ του περιιρερειακü ερ.7αλεßο χÜραξηò πολιτικÞò ΙRe8ional jmplementation GroUp] στα πλαßσια του
ΔεδομιÝνου τηò ανÜδειξηò των δημιουργικþν βιομηχανιþν ωò ενüò απü τουò τομεßò προτεραιüπιταò στο
νÝο ΕΣΠΑ, το οποΙο βρßσκεται στο τελικü στÜδιο διαμüριρωσÞò του, εκτηιοýμε πωò η συνÜντηση μπορεß
να λειτουργÞσει προσθετικÜ σε αυτüν τον σχεδιασιιü,

Ωò εκ τοýτου η συμμετοχιj των ενδιαφερüμενων ιρορÝων σπιν 5Η συνÜντηση εργασßαò τηò
ΠεριφερειακÞò ΟμÜδαò ΕφαρμογÞò ΙRΙc) του Ýργου INCOMPASS που θα διεξαχθεß στην ΙΙÜτρα τηγ
Τρßτη 29,4,2011 - Α[θουσα ταυ Επ4ιελητηρßου Αχαtαò και þρα 1LOa υ,Oα κρΙνεται ωò ιδιαßτερα
επωφελÞò προκεψιÝνου να εξασφαλιστεßη μÝγιση δυνατÞ Üντληση απüι!εων και αξιοποßηοη καλþν
πρακτικþν που θα προκýψουν απü το εν λüγω πρüγραμμα.
Ο

ffi

ΑντιπεριφερειÜρχηò ΑνÜπτυξηò & Αγροτι}σ]ò 0ικονομßαò

τΙrΡΑ#υ

Γ,

Α}¾ελüπουλοò

Ι θΙΙ'ΙιμΙχθΙ

ιΝ

..;r'ΡRΟ_]Ει]τ

\α;-

aξ.:l'ΞΞG ινC

5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΤΗΣ

IRegional ImplemeÞtation Group]

Στο πλαßσιο του Ýργου
INCOMPASS: «Βελτßωση Περιφερειακþν Πολιτικþν για την οικονομικrÞ βιωσιμüτητα

δημιουργικþν επιχειρηματικþν θερμοκοιτßδων»
ΠΑΤΡΑ, Τρßτη 29.4,2014
ΑΙΟΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑßΑΣ
ΠΡΟΤΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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].00,1 1.30

1],30

1],45

ΠροσÝλευση-Ει¾ραφÝò, ΚαφÝò

Χαιρ.τισμοß
Εκπρüσωποò Επιμελητηρßου ΑχαΙαò
ΑντιπεριφερειÜρχη

ò

Δυτικηò ΕλλÜδαò

κοò Γεß) ργ ιοò Α}¾ελüπουλαò

11,45- 12,30

Παρουσßαση αποτελεσμÜτων ερωτηματολογßων

για

τιò

επιχειρηματικÝò θερμοκοιτßδεò
Ν

ικολακαπαýλου ΦωτεινÞ, ΧαβLαρλÞò Ιωß.ν¾ηò,Π

ερ

ιφÝρεια

ΔυτικÞò ΕΜÜδαò
12.30 13,00

Τυπολογßα θερμοκοιτßδων: Η ΕυρωπατκÞ εμπειρΙα και

η

προοπτικÞ τηò ΠΔΕ.
Χρ, Μπαýραò, Β, Κüκκινοò, Πζν/ια Πατρþν

13:00,14,00:

ΕρωτÞσειò ΣυζÞτηση
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