
 

 

 

 

Ηγνπκελίηζα  23.01.2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σν Δπηκειεηήξην Θεζπξσηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δξάζε 

«Πρόσκληση για Λύσεις» (Call for Solutions), ηνπ έξγνπ POWER.   

Σν έξγν «POWER» είλαη έλα επξσπατθό έξγν (Interreg ADRION, 2018-2020). Ο ζηόρνο ηνπ 

είλαη λα ζηεξίμεη ηα ιηκάληα πξνο κία θαηεύζπλζε πνπ ζα ηα κεηαηξέπεη ζε Κέληξα Καηλνηνκίαο 

(Innovation Hubs) ηθαλά λα εξκελεύζνπλ θαη λα θαηλνηνκήζνπλ ηνλ ηζηνξηθό ηνπο ξόιν σο ηόπνπο 

αληαιιαγήο, λα θαηαζηνύλ ζεκεία ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπο, ε νπνία επί ηνπ 

παξόληνο δελ έρεη εθθξαζηεί ή δελ απνηηκάηαη επαξθώο. 

πγθεθξηκέλα, ην έξγν «PΟWER» επηθεληξώλεηαη ζην ζέκα "Δλέξγεηα" (ελεξγεηαθή απόδνζε, 

αλαθαηαζθεπή θηηξίσλ, ελέξγεηα από αλαλεώζηκεο πεγέο θ.ιπ.), θαζώο ε ελέξγεηα απνηειεί ζηξαηεγηθό 

παξάγνληα ζε θάζε εδαθηθό / επηρεηξεκαηηθό ζρέδην αλάπηπμεο. 

ηα πιαίζηα απηά, ην Δπηκειεηήξην Θεζπξσηίαο ΠΡΟΚΑΛΔΙ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ 

Ηγνπκελίηζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δξάζε κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Οη ππνβιεζείζεο 

πξνηάζεηο κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ ζε δηάθνξα επίπεδα: 

• Ιδέεο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ θαη ζα δηακνξθσζνύλ σο πξσηόηππα 

• Πξσηόηππα  ή δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

• Πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ θπθινθνξνύλ ήδε ζηελ αγνξά. 

εκεηώλνπκε, όηη ε «Πξόζθιεζε γηα Λύζεηο» δελ απνηειεί εκπνξηθή δξάζε. ηόρνο ηεο είλαη ε 

δηεπθόιπλζε ησλ δξάζεσλ δηθηύσζεο κεηαμύ ηεο δήηεζεο (πνπ εθπξνζσπνύληαη από ηηο Ληκεληθέο 

Αξρέο θαη γεληθόηεξα ηηο Γεκόζηεο Αξρέο) θαη ηεο  πξνζθνξάο (εθπξνζσπνύκελε από εηαηξείεο, 

εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο). 

Η ζπκκεηνρή ζηε δξάζε «Πξόζθιεζε γηα Λύζεηο» (C4S) ηνπ έξγνπ “POWER” είλαη δσξεάλ θαη 

απεπζύλεηαη ζε: 

• Αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο 

• Δξεπλεηέο. 

• Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) 

• Βηνκεραλίεο 

Η ζπκκεηνρή ζην δίθηπν “POWER” πξνζθέξεη ζηνπο ππνςήθηνπο ηελ επθαηξία λα πξνσζήζνπλ 

ηε δηθή ηνπο ηδέα / πξσηόηππν / πξντόλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο “POWER”.  

Σα νθέιε ζπκκεηνρήο ζα είλαη ε κεγάιε πξνβνιή ε νπνία ζα πξνζθεξζεί από ην έξγν “POWER” 

ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν θαη ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ.  

Δπίζεο, νη επηιεγκέλεο πξνηάζεηο ζε ηνπηθό (εζληθό) θαη δηαθξαηηθό επίπεδν ζα έρνπλ ηηο 

παξαθάησ επθαηξίεο γηα πξνβνιή: 
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• Θα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ «Ιδέεο θαη Λύζεηο» ηεο πιαηθόξκαο ηνπ έξγνπ 

“POWER”. 

• Μέζσ ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο επηθνηλσλίαο ζε ηνπηθό θαη δηαθξαηηθό επίπεδν (Rijeka, 

Κξναηία θαη Novi Sad, εξβία) 

• Θα έρνπλ ηελ επθαηξία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο/πινπνίεζεο ηεο ηδέαο ηνπο, κέζσ δξάζεο 

δηθηύσζεο θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ (matchmaking). 

Η εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε 15
η
 Φεβρουαρίου 2019. 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζώο θαη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, επηζθεθζείηε ην επίζεκν web-

site ηεο δξάζεο εδώ http://www.powerports.eu/el/call-for-solutions-el  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ζπλεξγάηε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Θεζπξσηίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θν Βαζίιεην Παππά, θαζεκεξηλέο Γεπηέξα – 

Παξαζθεπή θαη ώξεο 09:00-14:00 ζην ηει. 2665021428 θαη email. info@epixeirein.gr. 

 

 

 

Δια την Διοίκηση   

Σοσ Επιμελητηρίοσ Θεσπρωτίας  
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