
   

Ανακοινώνουμε  τη  λήξη  της  πρώτης  φάσης  του  Ευρωπαϊκού  χρηματοδοτούμενου  έργου
SKILLS+ στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης του έργου περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που αφορά
στα διαρθρωτικά ταμεία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα,  το  Περιφερειακό  Σχέδιο  Δράσης  περιλαμβάνει  προτάσεις  σχετικά  με  τον  άξονα  3
[Βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων],  στον οποίο ενσωματώνονται
χαρακτηριστικά καλών πρακτικών των εταίρων του έργου SKILLS+. Στόχος της ενσωμάτωσης των
χαρακτηριστικών αυτών είναι η προώθηση δημόσιων πολιτικών που προωθούν τις  τεχνολογίες της
πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ στις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές, βοηθώντας τους
να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ψηφιακή ενιαία αγορά ώστε να ωφεληθούν
από την ψηφιακή οικονομία.

Στις  συναντήσεις  των  εμπειρογνωμόνων  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  έργου
αναδείχθηκαν  στρατηγικές  για  την  προώθηση  της  ψηφιοποίησης  των  μικρών  επιχειρήσεων  στις
αγροτικές  περιοχές.  Κάθε  εταίρος  μετά  το  πέρας  αυτών  των  συναντήσεων  έλαβε  ένα  σύνολο
συστάσεων  προκειμένου  να  τις  αξιοποιήσει  στην  διαδικασία  εκπόνησης  του  σχεδίου  Δράσης,
κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα της μάθησης. Αυτές οι συστάσεις αξιολογήθηκαν από τις τοπικές
ομάδες  υποστήριξης  των  ενδιαφερόμενων  μερών  την  άνοιξη  του  2018  για  την  προετοιμασία  της
εκπόνησης του σχεδίου δράσης.

Οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξαγωγική
ικανότητα.  Η μεγιστοποίηση της  χρήσης και  του αντίκτυπου των ψηφιακών εργαλείων μπορεί  να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιφέρειας να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και να επιβιώσουν
μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Για την  ενίσχυση των εξαγωγών προτείνεται η δημιουργία και
υποστήριξη ενός οικονομικού μηχανισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω τοπικών
θερμοκοιτίδων  επιχειρηματικότητας.  Περίπου  3  εκατ.  €  θα  δαπανηθούν  σε  εξειδικευμένη
συμβουλευτική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας,
της καινοτομίας και τη στήριξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων με τη χρήση ΤΠΕ.

Επιπλέον,  η  Δυτική  Μακεδονία  μπορεί  να  αποτελέσει  έναν  εναλλακτικό  τουριστικό
προορισμό. Για την προώθηση και υποστήριξη του εναλλακτικού τουρισμού προτείνεται η δημιουργία
ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης προορισμού με ψηφιακά εργαλεία για την καθοδήγηση μέσω
smartphone,  των τουριστών και των επισκεπτών σε πολιτιστικά μονοπάτια της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Περίπου 3.7 εκατ. € θα δαπανηθούν σε εργαλεία και μηχανισμούς για την προώθηση της
ΔΜ ως ενός φιλικού και εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.

Οι 2 καλές πρακτικές του έργου Skills+ από τις οποίες ενσωματώνονται χαρακτηριστικά που θα
εφαρμοστούν στο πλαίσιο των δράσεων και των μέτρων που θα προκηρυχθούν από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας είναι:



 Το  Digiboost,  μια  καλή  πρακτική  που  έχει  αναπτυχθεί  στη  Φινλανδία  και  αντανακλά  την
ψηφιοποίηση των ΜΜΕ για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με επίκεντρο τις
εξαγωγές  και  τις  επιχειρήσεις  που  χαρακτηρίζονται  από  χαμηλή  εξαγωγική  ικανότητα.
Πρόκειται για ένα εργαλείο πολιτικής που μπορεί: α) να βελτιώσει τη διεθνοποίηση και τη
δικτύωση, β) να συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία γ) να προάγει τις  επενδύσεις
προσφέροντας κεφάλαια κίνησης δ) να παρέχει πρόσβαση σε λύσεις  χρηματοδότησης ή/και
συγκράτηση των εξαγωγικών απαιτήσεων.

 Η εφαρμογή HalberStadt που εφαρμόστηκε στη Γερμανία προωθεί μια ολοκληρωμένη πύλη
πληροφόρησης  με  βάση  το  διαδίκτυο  και  την  εφαρμογή  για  την  πόλη/περιοχή  που
επικεντρώνεται  στον  τουρισμό,  τις  επιχειρήσεις  και  τις  δημόσιες  υπηρεσίες,  μπορεί  να
απευθύνεται  σε  νέες  ομάδες-στόχους  και  να  προσελκύει  επισκέπτες  που  ενισχύουν  την
τουριστική δραστηριότητα.

Στις  12 Μαρτίου του 2019 συμμετείχαν περισσότερα από 70 ενδιαφερόμενα μέλη στην τελευταία
συνάντηση  των  ομότιμων  εταίρων  στο  Magdeburg  της  Γερμανίας  στην  πρώτη  φάση  του
χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+ όπου και  παρουσιάστηκαν τα 11 Σχέδια Δράσης από όλα τα
κράτη-μέλη που συμμετέχουν.

Η  λήξη  της  πρώτης  φάσης  σηματοδότησε  και  μια  νέα  εποχή  για  την  προώθηση  των  δημόσιων
πολιτικών και την ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των μελών με στόχο την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  από  τη
νορβηγική εθνική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία,
τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Νορβηγία.

     


