Αίγιο, 28.09.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (European Regional
Framework for Cooperation - ERFC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου YESS (Young entrepreneurship Startup School) το
οποίο θα διαρκέσει 24 μήνες.
Το έργο YESS (Young entrepreneurship Startup School) στοχεύει στην
δημιουργία της πρώτης Διασυνοριακής Θερμοκοιτίδας εντός των Περιφερειών της
Απουλίας, Αχαΐας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Ο συνολικός στόχος του έργου είναι
η προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και η επώαση νέων επιχειρήσεων,
ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη των εμπλεκομένων Περιφερειών καθώς
και η ανταλλαγή γνώσης και δεξιοτήτων μεταξύ των εταίρων και των εχόντων το
έννομο συμφέρον. Ο συγκεκριμένος στόχος αποτελείται από την δημιουργία και
ανάπτυξη μίας εικονικής θερμοκοιτίδας, για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στους
τομείς του: τουρισμού, σχεδίασης (design), γαλάζιας ανάπτυξης και παροχής
υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως (e-health). Η Θερμοκοιτίδα θα παρέχει τις
περισσότερες υπηρεσίες της τόσο μέσω ενός φυσικού όσο και εικονικού
περιβάλλοντος, το οποίο θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών,
ενθαρρύνοντας τον από κοινού σχεδιασμό και συνεργασία με μαθητές, φοιτητές,
ερευνητές, νέους και ώριμους επιχειρηματίες, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των
τεχνολογιών διαδικτύου, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση ανοιχτής πρόσβασης
στην καινοτομία.
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Young Entrepreneurs Startup School –
YESS» πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 10-11/09/2018 στις
εγκαταστάσεις του Polytechnic University of Bari. Το έργο YESS υλοποιείται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg V- A Greece-Italy Programme
2014-2020. Στο YESS συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς:







LP: Polytechnic University of Bari – Italy (Καθ. Eugenio Di Sciascio,
Πρύτανης του Polytechnic University of Bari)
P2: Universus CSEI – Italy (Καθ. Carmine Viola, Πρόεδρος)
P3: Chamber of Commerce of Bari – Italy (Cosmo Albertini, Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων)
P4: University of Ioannina – Greece (Δρ. Γεώργιος Γκολέτσης,
Επίκουρος Καθηγητής)
P5: ERFC – Greece (κ. Νικόλας Πετρόπουλος, Πρόεδρος)
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Το έργο YESS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece Italy Programme
2014 – 2020» - PA 1: Innovation and Competitiveness. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

