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ßåÞù íï÷òýþ: Balkan Venture Forum

Στο «Balkan Venture Forum» στη Σόφια 
συµµετείχε η Τζελίνα Μακραντωνάκη 

Στο κορυφαίο φόρουµ για τις τοπικές 
επενδύσεις και την καινοτοµία 

στα Βαλκάνια "Balkan Venture 
Forum" που πραγµατοποιήθηκε στις 
21 και 22 Μαΐου 2013 στο Εθνικό 
Παλάτι Πολιτισµού στη Σόφια της 
Βουλγαρίας συµµετείχε η αντιπεριφερειάρχης 

Εξωστρέφειας, Καινοτοµίας 
και Νέων Τεχνολογιών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Τζελίνα Μακραντωνάκη. 

Στο φόρουµ συµµετείχαν περισσότεροι 
από 500 εκπρόσωποι νεοσύστατων 

επιχειρήσεων και 
εδραιωµένων ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο, 

καταξιωµένοι επιχειρηµατίες, 
φορείς υποστήριξης και εµπειρογνώµονες 

και εκπρόσωποι φορέων χάραξης 
πολιτικής σε θέµατα καινοτοµίας 

καθώς και εκπρόσωποι διεθνών 
επενδυτών επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από 
ενδιαφέρουσες οµιλίες και συζητήσεις 

µε εµπειρογνώµονες και επενδυτές 
υψηλού επιπέδου για διάφορα 

ζητήµατα σχετικά µε την καινοτοµία, 
τις επενδύσεις ρίσκου και την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων. Επίσης, 
στη διάρκεια της διοργάνωσης διεξήχθη 

ένας διαγωνισµός εξεύρεσης 
χρηµατοδοτήσεων κατά τον οποίο 36 
νεοσύστατες επιχειρήσεις παρουσίασαν 

το εγχείρηµά τους σε οµάδες εµπειρογνωµόνων, 
διεκδικώντας το 

ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς 
και µοναδικά βραβεία και προνόµια. 

Η αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, 
Νέων Τεχνολογιών και Και¬ 

νοτοµίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας συµµετείχε στην 

17µελή αποστολή του Κέντρου 
Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEERC) που είναι και ο µοναδικός 
ελληνικός εταίρος στο έργο VIBE,. 
Η αποστολή του SEERC αποτελούνταν 

επίσης από εκπροσο'ιπους καινοτόµων 
νεοσύστατων και 

διακεκριµένων επιχειρήσεων και 
από εµπειρογνώµονες σε θέµατα 
καινοτοµίας. Η κ. Μακραντωνάκη 
και ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEERC) Νίκος Ζαχαρής συµµετείχαν 

ως οµιλητές στην 'Συνάντηση 
Υψηλού Επιπέδου για θέµατα Χάραξης 

Πολιτικής' ('High-Level Policy 
Meeting"), το εναρκτήριο πάνελ του 
Φόρουµ, που επικεντρώθηκε στο 

θέµα της µεγιστοποίησης της αξιοποίησης 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, 

ως χρηµατοδοτικό µέσο για την καινοτοµία 
και την ανάπτυξη της περιοχής· 

Κατά τη συζήτηση αντάλλαξαν 
απόψεις για τα προβλήµατα και αντιµετωπίζουν 

τα Βαλκάνια τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο 
καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης 
των διασυνοριακών συνεργασιών. 

To "Balkan Venture Fonim " είναι 
ένας από τους κύριους στόχους του 
έργου VIBE (Venture Initiative in 
Balkan Europe) του προγράµµατος 
South-East Europe (SEE) και συγχρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. To έργο VIBE συγχρηµατοδοτείται 

από την E.E. στο πλαίσιο 
του προγράµµατος «SEE Πρό¬ 

γραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας» 
µε κύριο στόχο να στηρίξει την καινοτοµία 

και την επιχειρηµατικότητα 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και να προωθήσει τη δηµιουργία 

και την ανάπτυξη καινοτόµων 
ΜΜΕ και νεοσύστατων 

εταιρειών µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.. 

Μέσα από εποικοδοµητικές επαφές 
και συζητήσεις που είχε στο 

πλαίσιο του Balkan Venture Forum 
µε τους διοργανωτές και µε τους 
συµµετέχοντες η αντιπεριφερειαρχής 
Εξωστρέφειας, Καινοτοµίας και 
Νέων Τεχνολογιών της ΠΚΜ είχε 
την ευκαιρία να δυερευνήσει το ενδεχόµενο 

διοργάνωσης ενός παρόµοιου 
φόρουµ για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

το ερχόµενο φθινόπωρο. 
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