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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο "Ψηφιακή
Σύγκλιση": Ιστορίες ανάδειξης επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της
ψηφιακής οικονομίας", την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, που
διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι
δράσεις JEREMIE, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, (ξενοδοχείο ATHENS LEDRA
HOTEL), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και
κατά την έναρξη του διήμερου επιχειρηματικότητας Startup Safary Athens 2014.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων ψηφιακών οικοσυστημάτων που δημιουργήθηκαν με την συμβολή της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας JEREMIE (κατά 70%) μέσω της αξιοποίησης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη συνδρομή και ιδιωτικών
κεφαλαίων (κατά 30%).
Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκαν τεσσάρα (4) ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), διαχειριστή του χαρτοφυλακίου
JEREMIE, τα οποία τους τελευταίους 20 μήνες έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά
στην ταχεία μεγέθυνση του οικοσυστήματος της ψηφιακής επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 37 επενδύσεις σε 34 νεοφυείς
καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογικού ενδιαφέροντος, ύψους 21
εκατ. ευρώ ενώ έχουν δημιουργηθεί 300 νέες θέσεις εργασίας.
Εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Μενέλαος Δασκαλάκης, ο οποίος επεσήμανε
ότι η συμμετοχή δημοσίων/ευρωπαϊκών κεφαλαίων με τη μορφή Venture Capitals
έδωσε την ευκαιρία στη δημιουργία μιας νέας αγοράς επενδύσεων σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα μας, που, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, "πριν από την παρουσία της πρωτοβουλίας JEREMIE ήταν μετρημένες στα
δάκτυλα". Η εισήγησή του κατέληξε ως εξής:
"Οι νέες επιχειρήσεις που ελπίζουμε ότι θα μεγαλώσουν και θα βοηθήσουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αποτελούν κύτταρα
και φορείς αλλαγής… και νοοτροπίας, για τους νέους που αναζητούν και
δημιουργούν ευκαιρίες αξιοποιώντας νέες ιδέες, για τους διαχειριστές κεφαλαίων
που επενδύουν με ρίσκο αναζητώντας τη δημιουργικότητα και στηρίζοντας την, του
κράτους που ξεφεύγει από την παραδοσιακή λογική της «ενίσχυσης»".
Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Επενδυτικού Ταμείου (EIF), κ. Hubert Cottogni, o οποίος υπογράμμισε τη συμβολή
της πρωτοβουλίας JEREMIE και του Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) στη
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δημιουργία των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών, χωρίς τη συμβολή των
οποίων, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είχε αναδειχθεί η αγορά επιχειρηματικών
κεφαλαίων σε ενεργό «παίκτη» της Ελλάδος.
Η ευρωπαϊκή διάσταση την ψηφιακής επιχειρηματικότητας δόθηκε μέσα από την
παρουσίαση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και καμπάνιας "Watify" που
δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ψηφιακής
επιχειρηματικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ολλανδικό παράδειγμα ανάδειξης και υποστήριξης της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας "Οrange Grove" στην Ελλάδα παρουσίασε ο Πρέσβης της
Ολλανδίας στην Αθήνα, κ. Jan Versteeg.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τη μέχρι σήμερα εμπειρία του
ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε από
εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο τομέα, προερχόμενους από ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς.
Τέλος, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ύψους
28.000.000 ευρώ, η συγχρηματοδότηση μέσω των ταμείων επιχειρηματικών
συμμετοχών JEREMIE θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του 2015.
Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ε.Π.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.digitalplan.gov.gr καθώς και στο
http://www.digitalplan.gr/startup-event-2014/.

