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στήριξης των ΜΜΕ

Επιμελητήριο Σερρών
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της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους

των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την έκδοση
δεν αντανακλούν απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της ∆ιαχειριστικής Αρχής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
527.900,00€ www.strengthen-project.eu

Ενίσχυση Επιχειρηματικής Κουλτούρας
και Συνεργασίας στην

∆ιασυνοριακή Περιοχή – “STRENGTHEN”



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο «STRENGTHEN» στοχεύει στην απόκτηση
ικανοτήτων μέσω της παροχής άτυπης, γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαμόρφωσης 
κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της 
συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή
(σε συνδυασμό με την επιχειρηματική στήριξη
και τις δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση
του επιχειρηματικού κλίματος).

Στόχοι του έργου:

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
της βιωσιμότητας και της διαχειριστικής 
ικανότητας ειδικά των ΜΜΕ στη διασυνοριακή 
περιοχή, μέσω της τόνωσης της διασυνοριακής 
συνεργασίας, επιτρέποντας την προώθηση
των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών και των εργαλείων 
υποστήριξης και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων

• Η αξιοποίηση των ευκαιριών για 
διασυνοριακή συνεργασία με την ανάπτυξη 
κοινών μηχανισμών και δράσεων
σε στρατηγικά ζητήματα, όπως η δημιουργία 
συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών διασυνοριακών clusters

Το έργο «STRENGTHEN» συμβάλλει στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 
παραμεθόριας περιοχής, παρέχοντας συνοχή και 
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.
Προβάλλει την περιοχή ως ελκυστικό τουριστικό
προορισμό και αξιόπιστο οικονομικό παράγοντα 
και δημιουργεί ευκαιρίες για κοινές 
πρωτοβουλίες.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου 
περιλαμβάνουν: 

• Κινητοποίηση μηχανισμών περιφερειακής 
πολιτικής για την υποστήριξη των ΜΜΕ
• Ενίσχυση και εξωστρέφεια της 
διασυνοριακής περιοχής με πολλαπλά οφέλη 
για τους επαγγελματίες και ολόκληρη
τη διασυνοριακή κοινότητα

• Επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας
της οικονομικής δραστηριότητας των ΜΜΕ

• ∆ιεύρυνση της πελατειακής βάσης των ΜΜΕ 
με την από κοινού εκμετάλλευση των 
παραδοσιακών τεχνικών προώθησης, ειδικά σε 
οικονομικούς τομείς που εντοπίζονται στις 
εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές 
στρατηγικές

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

• Υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών για την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας εστιάζοντας 
στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην 
δημιουργική βιομηχανία και στον 
αγροδιατροφικό τομέα

• Προώθηση της εμπορικής συνεργασίας στη 
διασυνοριακή περιοχή και ενίσχυση της 
διασυνοριακής οικονομίας

ΟΜΑ∆ΕΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Οι επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από 
σεμινάρια κατάρτισης και θα αναπτύξουν 
επιχειρηματικές γνώσεις, θα αναβαθμίσουν τις 
δεξιότητες και συμπεριφορές / νοοτροπίες τους

Οι νέοι άνεργοι δυνητικοί επιχειρηματίες θα 
επωφεληθούν από το έργο παρέχοντάς τους 
πρόσβαση σε σχετικά με τους υπό εξέταση 
κλάδους δίκτυα (πελατών, προμηθευτών), καθώς 
θα έρθουν σε επαφή με εδραιωμένους
/ καταξιωμένους επιχειρηματίες στον τομέα 
ενδιαφέροντός τους

Οι φορείς άσκησης πολιτικής θα επωφεληθούν 
από το έργο συμμετέχοντας σε ομάδες εστίασης 
για τη διερεύνηση ανταγωνιστικών clusters και τη
διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής και σχεδίου
δράσης για το σχεδιασμό μελλοντικής πολιτικών
συνεργατικών σχηματισμών (clusters)


