
 

 

 

 

                                                            

  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 6η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του 
έργου CREADIS3» 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(ΠΤΑ/ΠΔΕ), υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts - 
Δημιουργικές Περιοχές Έξυπνης Εξειδίκευσης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg 
Europe 2014-2020.  
 
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για 
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (creative industries) σε συνάρτηση με την 
προαγωγή της έρευνας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. 
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου προσδοκούμε να είναι ένα συμπαγές Περιφερειακό Σχέδιο 
Δράσης (Action Plan) για τον τομέα της Δημιουργικής Βιομηχανίας, βασιζόμενο σε καλές 
πρακτικές και τα αποτελέσματα της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι 
δράσεις μας εστιάζονται στο να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των δημιουργικών επιχειρήσεων 
και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας, η διεθνοποίηση 
και ενίσχυση των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τέλος η ενδυνάμωση του 
ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία . 
 
Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες που βασίζονται στη γνώση, την πρωτοτυπία, τη φαντασία και 
την καινοτομία, αναδεικνύονται σε κορυφαίο παράγοντα διαμόρφωσης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην εκτεταμένη διεπιστημονική 
συζήτηση που εξελίσσεται διεθνώς, είναι σαφές ότι οι περιοχές που φιλοξενούν 
δημιουργικές – πολιτιστικές βιομηχανίες παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Για το λόγο 
αυτό ο Δημιουργικός Κλάδος αποτελεί τομέα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, του Ε.Π. Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020 και της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3. Τέλος, είναι σίγουρο ότι θα αποτελεί 
προτεραιότητα και του σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική περίοδο.   
 
Στην 6η Συνάντηση Εργασίας, πέραν του έργου θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Δράσης 
«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, 
στοχεύοντας να συσχετίσουμε τα συμπεράσματα των συναντήσεων με τα κατάλληλα 
αναπτυξιακά εργαλεία, δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένα προγράμματα 
χρηματοδότησης που θα έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της 
αγοράς, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονέκτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα 
υπάρξει ανοικτή συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέσουν 
ερωτήματα επί του σχεδίου αλλά και να αναδείξουν θέματα που χρίζουν προσοχής και 
βελτιστοποίησης.     



 

 

 

 

                                                            

  

 
Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η καινοτόμα πλατφόρμα διαβούλευσης 
www.creadis3ptapde.gr που έχουμε δημιουργήσει για τις ανάγκες του έργου, η οποία 
προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης και ενεργής συμμετοχής σε διαβουλεύσεις και τη 
δόμηση του Σχεδίου Δράσης.  
  
Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η στήριξη του 
εγχειρήματος και η συμβολή με δημιουργικές ιδέες και ανάδειξη των εμποδίων που 
πρέπει να ξεπεραστούν, όλων των εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον 
επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. 
 
 
 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο συνημμένο έντυπο. 
 
 

Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 
 
 

Χρήστος Τζομάκας 

http://www.creadis3ptapde.gr/


 

 

 

 

                                                            

  

Μεσολόγγι, Τρίτη 11/12/2018 
Ισόγεια Αίθουσα Διοικητηρίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREADIS3 «Δημιουργικές Περιοχές 
έξυπνης εξειδίκευσης» 

(CREADIS3 – 6TH REGIONAL STAKEHOLDER GROUP MEETING) 
 

11:00 – 11:15 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές  

11:15 – 11:20 
Χαιρετισμός – Έναρξη Εργασιών 
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

11:20 – 11:30 
Παρουσίαση Ημερήσιας Διάταξης & Έργου Creadis3 – Interreg Europe  
Ομάδα έργου – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας  

11:30  – 11:45 
Παρουσίαση Προσχέδιου Action Plan του έργου Creadis3 – Interreg Europe  
κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος,  
Εξωτερικός Σύμβουλος του ΠΤΑ/ΠΔΕ για το έργο Creadis3 – Interreg Europe. 

11:45 – 12:00 

Παρουσίαση σχεδίου δράσης ¨Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων» του Ε.Π. 
Δυτική Ελλάδα 2014-2020  
κα. Ιωάννα Πολίτη,  
Στέλεχος Δ/νσης Αν/κου Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

12:00 – 12:45 
Παρουσιάσεις Δημιουργικών Επιχειρήσεων και των αναγκών τους 
Θα πραγματοποιηθεί από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σύντομη παρουσίαση των 
δράσεων τους, των αναγκών τους και της αντίληψης τους για τον ΚΠΔ. 

12:45 – 13:00 
Η αναγκαιότητα ανάδειξης του πολιτιστικού & δημιουργικού κλάδου, στην Π.Δ.Ε. 
κ. Ανδρέας Τσιλήρας, συνιδρυτής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. MOSAIC 

13:00 – 13:05 
Διανομή ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες 
(Επεξήγηση του ερωτηματολογίου και ευκρινής συμπλήρωση πεδίων) 

13:05 – 13:15 
Παρουσίαση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβούλευσης 
www.creadis3ptapde.gr 

13:15 – 13:20 

Παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και ενημέρωση των συμμετεχόντων 
σχετικά με την πλατφόρμα διαβούλευσης 

1. Δημιουργία λογαριασμών χρηστών και αποστολή κωδικών πρόσβασης 
2. Συμπλήρωση απαντήσεων από εμάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
3. Δυνατότητα περαιτέρω συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης 

13:20 – 14:00 Ανοικτή συζήτηση και τοποθετήσεις συμμετεχόντων 

http://www.creadis3ptapde.gr/


 

 

 

 

                                                            

  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 

1. Πίνακας Αποδεκτών (με e-mail) 
2. Κοινοποίηση στα Μέλη Δικτύου Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη 

Δυτική Ελλάδα 
3. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ και της ΠΔΕ για κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

 

 

  

 


