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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Η Επιτροπή καθορίζει την πορεία για την
ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Υ

λοποιώντας τη στρατηγική της για
τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας
αγοράς, η Επιτροπή παρουσίας τα
σχέδιά της που θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή
βιομηχανία, τις ΜΜΕ, τους ερευνητές και τις
δημόσιες αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως τις
νέες τεχνολογίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε
δέσμη μέτρων
με σκοπό τη
στήριξη και τη
διασύνδεση
των εθνικών
πρωτοβουλιών
για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και
των συναφών
υπηρεσιών σε
όλους
τους
κλάδους, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και
δικτύων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η ανάπτυξη
κοινών προτύπων σε τομείς προτεραιότητας,
όπως τα δίκτυα επικοινωνίας 5G ή η ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, και να εκσυγχρονιστούν
οι δημόσιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των νέων
σχεδίων, η Επιτροπή θα προβεί στη δημιουργία
ευρωπαϊκού νέφους το οποίο θα έχει ως πρώτο
στόχο να παράσχει σε 1,7 εκατ. ερευνητές και
70 εκατ. επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα
εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, τη

διαχείριση, την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση μεγάλου όγκου ερευνητικών δεδομένων (δελτίου Τύπου).
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά,
δήλωσε σχετικά: «Η βιομηχανική επανάσταση
της εποχής μας είναι ψηφιακή. Χρειαζόμαστε τη σωστή κλίμακα ώστε τεχνολογίες όπως
το υπολογιστικό
νέφος, η βασιζόμενη στα δεδομένα επιστήμη και
το διαδίκτυο των
πραγμάτων
να
αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό
τους. Καθώς οι
εταιρείες επιδιώκουν την επέκτασή τους σε ολόκληρη την ενιαία
αγορά, οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες: πρέπει να είναι
ψηφιακές, ανοικτές και διασυνοριακές εκ του
σχεδιασμού τους. Η ΕΕ είναι η σωστή κλίμακα
για την ψηφιακή εποχή.»
Ο Επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για
την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, δήλωσε
σχετικά: «Η Ευρώπη διαθέτει ιδιαίτερα ανταγωνιστική βιομηχανική βάση και κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε σημαντικούς κλάδους.
Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει
τον ηγετικό της ρόλο μόνο εάν η ψηφιοποίηση
της βιομηχανίας της είναι επιτυχής και επιτευΣυνέχεια στη σελ. 3

διαβάστε
Η ΕΕ δροµολογεί δύο νέα
χρηµατοδοτικά µέσα για
την τόνωση των
επενδύσεων σε
νεοσύστατες επιχειρήσεις
και τη βιώσιµη αστική
ανάπτυξη
σελ. 5

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπογράφει συµφωνία
µε τον κλάδο της
κυβερνοασφάλειας και
εντείνει τις προσπάθειες
αντιµετώπισης των
κυβερνοαπειλών
σελ. 6 - 7

Μην χάσετε την ευκαιρία!
Γίνετε τώρα
εταίρος της εκστρατείας
«Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας»
σελ. 8

Καινοτόµες πρακτικές
για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία
και στρατηγικές
αποκατάστασης
σελ. 8
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πληροφορίες

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με
τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση
σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση, μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή
οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη νέα Ευρωπαϊκή αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους
δραστηριότητες.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Aνώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά
στην Ευρώπη
Μηνιαία έκδοση
του ΚΕΒΕ και της
Υπηρεσίας Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου
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Χρειάζεστε εξειδικευμένη
υποστήριξη σε θέματα:
•ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών
•ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση
•διασυνοριακής συνεργασίας – διεθνοποίησης
Για να υποβάλλετε το ερώτημά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
επικοινωνίας, και Λειτουργοί του ΚΕΒΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________
Οργανισμός: ______________________________________________
E-mail:___________________________________________________
Τηλέφωνο: ________________________________________________

Το ερώτημά σας:

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455,
1509, Λευκωσία
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044
www.bsccyprus.org.cy
e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy
Yπεύθυνοι ύλης:
Στάλω Δημοσθένους,
Μαρία Κωνσταντίνου,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Δημοσιογραφική
και τεχνική επιμέλεια:

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος Λευκωσία
τηλ: 22342005,
Fax: 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044,
στο email: maria@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.
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Συνέχεια από σελ. 1

χθεί γρήγορα. Οι προτάσεις μας έχουν ως
στόχο να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συμβεί.
Απαιτείται κοινή προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη για την προσέλκυση των επενδύσεων
που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.»
Η Επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ,
δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιακή οικονομία
συγχωνεύεται με την πραγματική οικονομία. Χρειαζόμαστε ηγεσία και επενδύσεις
στις ψηφιακές τεχνολογίες σε τομείς όπως
η προηγμένη μεταποίηση, η έξυπνη ενέργεια, η αυτοματοποιημένη οδήγηση ή ηλεκτρονική υγεία.»
Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας
Ενώ πολλά τμήματα της οικονομίας υιοθέτησαν γρήγορα τις ψηφιακές τεχνολογίες
και διαδικασίες, όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ανεξάρτητα από το
μέγεθος μιας εταιρείας, πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ψηφιακές δυνατότητες
για να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι παραδοσιακοί κλάδοι (όπως οι
δομικές κατασκευές, τα γεωργικά προϊόντα
διατροφής, η κλωστοϋφαντουργία ή η χαλυβουργία) και οι ΜΜΕ υστερούν ιδιαίτερα
όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους. Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι η
ψηφιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών θα
προσθέσει ετησίως έσοδα άνω των 110 δις.
ευρώ για τη βιομηχανία στην Ευρώπη κατά
τα επόμενα πέντε έτη.
Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές για να στηρίξουν την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας.
Αλλά απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφευχθεί
ο κερματισμός των αγορών και να αξιοποιηθούν τα οφέλη των ψηφιακών εξελίξεων,
όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων.
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή:
• Θα βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών
για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας
διατηρώντας συνεχή διάλογο με όλους
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε
επίπεδο ΕΕ. Θα συσταθεί πλαίσιο διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη και τη βιομηχανία.

• Θα εστιάσει επενδύσεις στις συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ΕΕ και
θα ενθαρρύνει σθεναρά την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που προσφέρουν το
επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
• Θα επενδύσει 500 εκατ. ευρώ σε ένα
πανενωσιακό δίκτυο κόμβων ψηφιακής
καινοτομίας (κέντρων αριστείας στον
τομέα της τεχνολογίας) όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και να δοκιμάζουν ψηφιακές καινοτομίες.
• Θα εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας για να ενισχύσει το διαδίκτυο των πραγμάτων, την προηγμένη
μεταποίηση και τις τεχνολογίες σε έξυπνες πόλεις και κατοικίες, σε συνδεδεμένα αυτοκίνητα ή στις υπηρεσίες κινητής
υγείας.
• Θα θεσπίσει μελλοντικά βιώσιμη νομοθεσία η οποία θα στηρίξει την ελεύθερη ροή
δεδομένων και θα διασαφηνίσει την κυριότητα των δεδομένων που παράγονται
από αισθητήριες και έξυπνες συσκευές.
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τους
κανόνες για την ασφάλεια και την ευθύνη
των αυτόνομων συστημάτων.
• Θα παρουσιάσει ενωσιακό θεματολόγιο
δεξιοτήτων το οποίο θα βοηθήσει να παρασχεθούν στους ανθρώπους οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας στην ψηφιακή εποχή.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογι-

στικό νέφος (δελτίο Τύπου) εντάσσεται επίσης σε αυτήν τη δέσμη και θα βοηθήσει την
Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη
βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία.
Σε γενικές γραμμές, τα νέα σχέδια αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 50 δισ.
ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της
βιομηχανίας.
Πρότυπα προτεραιότητας για την ενίσχυση
της ψηφιακής καινοτομίας
Στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές – όπως,
μεταξύ άλλων, τηλέφωνα, υπολογιστές και
αισθητήρες – θα πρέπει να επικοινωνούν με
ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τη χώρα προέλευσής τους.
Γι’ αυτό χρειάζονται μια κοινή γλώσσα: τα
πρότυπα.
Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα
για να επισπευσθεί η διαδικασία καθορισμού προτύπων με τους εξής τρόπους:
• Εστίαση σε πέντε τομείς προτεραιότητας,
όταν ζητείται από τη βιομηχανία και τους
φορείς τυποποίησης να επεξεργαστούν
πρότυπα. Οι εν λόγω τομείς είναι οι ακόλουθοι: 5G, υπολογιστικό νέφος, διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνολογίες δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
• Συγχρηματοδότηση των δοκιμών και
πειραματισμός με τεχνολογίες για την
Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

επιτάχυνση του καθορισμού προτύπων,
μεταξύ άλλων και σε σχετικές συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι, θα
διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή των προτύπων για την προαγωγή της καινοτομίας
και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Αυτή η ταχύτερη, πιο εστιασμένη προσέγγιση θα επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη
και υιοθέτηση τεχνολογιών όπως τα έξυπνα δίκτυα, οι υπηρεσίες κινητής υγείας,
τα συνδεδεμένα οχήματα και άλλοι κλάδοι.
Η ΕΕ σχεδιάζει να στηρίξει τη συμμετοχή
ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στις διεθνείς
αποφάσεις τυποποίησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες συμβάλλουν
σε παγκόσμιες λύσεις.
Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην επωφελούνται πλήρως από τις
ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα
πρέπει να είναι αδιάλειπτα διαθέσιμες σε
ολόκληρη την ΕΕ. Το νέο σχέδιο δράσης
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και θα καταστήσει την ΕΕ ένα καλύτερο μέρος όχι μόνο για να ζει κανείς, αλλά
και για να εργάζεται και να επενδύει.
Η Επιτροπή πρότεινε 20 μέτρα που θα
έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του
2017. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:
• Θα δημιουργήσει ενιαία ψηφιακή πύλη
που θα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες
πληροφόρησης, παροχής βοήθειας και
επίλυσης προβλημάτων, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διασυνοριακό
επίπεδο.
• Θα διασυνδέσει όλα τα μητρώα επιχειρήσεων και τα μητρώα αφερεγγυότητας και
θα τα συνδέσει με τη δικτυακή πύλη της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία θα
μετατραπεί σε υπηρεσία μίας στάσης.
• Θα εκπονήσει πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τις διοικήσεις, το οποίο θα
εφαρμόζει την αρχή «μόνον άπαξ» για
τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα
χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφα στις
δημόσιες αρχές μόνο μίας χώρας της ΕΕ,
ακόμη και αν ασκούν δραστηριότητες σε
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

• Θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να
αναπτύξουν διασυνοριακές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας όπως ηλεκτρονικές
συνταγές και φακέλους ασθενών.
• Θα επισπεύσει τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την εφαρμογή
της αρχής «μόνον άπαξ» στις δημόσιες
συμβάσεις.
Ιστορικό
Η νέα σειρά πρωτοβουλιών είναι η πρώτη
δέσμη που συνδέεται με τη βιομηχανία στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή
ενιαία αγορά. Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ στο Παρίσι τον Οκτώβριο
του 2015.
Αποτελεί συνέχεια μιας πρώτης σειράς
προτάσεων που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο
του 2015 σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ψηφιακές συμβάσεις, καθώς και ενός σχεδίου απόφασης
σχετικά με τον συντονισμό του ραδιοφάσματος του Φεβρουαρίου 2016. Η στρατηγική
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες που πρόκειται να παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Η Επιτροπή καταβάλλει συνεχείς και φιλόδοξες προσπάθειες για να στηρίξει τη
βιομηχανία με προγράμματα όπως η στρατηγική για την ενιαία αγορά, το επενδυτικό

σχέδιο, η Ενεργειακή Ένωση, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η κυκλική οικονομία.
Περισσότερες πληροφορίες
– Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη
δέσμη μέτρων για την ψηφιοποίηση της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας
– Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για το υπολογιστικό νέφος που θα δώσει
στην Ευρώπη το παγκόσμιο προβάδισμα
στη βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία
Ανακοινώσεις που εγκρίθηκαν:
- Ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιοποίηση
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: Τα πλήρη
οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά
- Ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη
- Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης
της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης
- Ανακοίνωση σχετικά με τις προτεραιότητες
τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την
ψηφιακή ενιαία αγορά
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Η ΕΕ δρομολογεί δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα για
την τόνωση των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις
και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 11 Ιουλίου 2016, δύο
νέα «ετοιμοπαράδοτα», δηλαδή
«έτοιμα προς χρήση» χρηματοδοτικά μέσα
για τις επενδύσεις των ΕΔΕΤ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
για τις νέες επιχειρήσεις και τους φορείς
υλοποίησης έργων αστικής ανάπτυξης.
Κατά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν
τις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) οι οποίες
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων, όπως η παροχή δανείων, ιδίων
κεφαλαίων και εγγυήσεων, σύμφωνα με
τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα «έτοιμα προς χρήση» χρηματοοικονομικά μέσα, που συμμορφώνονται ήδη με τον
κανονισμό για τα ΕΔΕΤ και τους κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις, σχεδιάστηκαν
ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση κονδυλίων
από την ανανεούμενη χρηματοδοτική στήριξη, αντί των παραδοσιακών επιδοτήσεων,
και συνδυαστούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί
πόροι.
Υπάρχουν ήδη τρία μέσα αυτού του είδους.
Το δάνειο επιμερισμού δανειακού κινδύνου, με βάση τον καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πόρων,
και ένα μέσο εγγυήσεων με ανώτατο όριο,
στο οποίο το δημόσιο χρήμα ενεργεί ως εγγύηση κατά του κινδύνου αθέτησης εντός
του χαρτοφυλακίου των δανείων της τράπεζας. Και τα δύο μέσα αποσκοπούν στην
παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση στις ΜΜΕ. Το τρίτο μέσο είναι ένα
δάνειο ανακαίνισης, για έργα ενεργειακής
απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στον
τομέα κατασκευής κατοικιών.
Σήμερα, η Επιτροπή δρομολογεί δύο νέα
μέσα:
• Τον Μηχανισμό συνεπένδυσης που παρέχει χρηματοδότηση σε νεοσύστατες
επιχειρήσεις και σε ΜΜΕ. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα τους επιτρέψει
να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους
μοντέλα και να προσελκύσουν πρόσθετα
κεφάλαια μέσω προγράμματος συλλογικών επενδύσεων, το οποίο θα το διαχει-

Το πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο
2014-2020 προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία, σαφήνεια και δυνατότητες για τη χρήση
των χρηματοδοτικών μέσων.

ρίζεται ένας κύριος χρηματοπιστωτικός
διαμεσολαβητής. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυάζουν δημόσιους
και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 15 εκατομμύρια ευρώ ανά
ΜΜΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013,
η SAS JEREMIEστη γαλλική περιφέρεια
Languedoc-Roussillon, για παράδειγμα
ενός τέτοιου μηχανισμού συγχρηματοδότησης, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και να επενδύουν σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή.
• Τα Ταμεία αστικής ανάπτυξης θα
στηρίξουν βιώσιμα αστικά έργα, για
παράδειγμα στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών και στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης ή της ανάπλασης αστικών περιοχών. Τα έργα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και να
αποτελούν μέρος μιαςολοκληρωμένης
στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι συνολικές επενδύσεις που θα
συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς
πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 20
εκατομμύρια ευρώ ανά έργο. Η στήριξη
θα λάβει τη μορφή ταμείου δανείων, το
οποίο θα διαχειρίζεται χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με τους πόρους των
ΕΔΕΤ και συνεισφορά τουλάχιστον 30 %
από ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα τέτοιο ταμείο
αστικής ανάπτυξης δημιουργήθηκε στο
Pomorskie της Πολωνίας, κατά την περίοδο 2007-2013.
Ιστορικό
Τα χρηματοδοτικά μέσα, σε σύγκριση με
τις επιχορηγήσεις, προσελκύουν περισσότερους ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους
για να συμπληρώσουν την αρχική δημόσια
χρηματοδότηση, και μπορούν να επανεπενδύονται επί αρκετούς κύκλους.

Αφενός, το πεδίο εφαρμογής για τη χρήση των εν λόγω μέσων έχει διευρυνθεί σε
τομείς επενδύσεων που κυμαίνονται από
την υποστήριξη των ΜΜΕ, την ενεργειακή
απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων,
τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιώσιμες μεταφορές, την έρευνα και την ανάπτυξη και
την καινοτομία.
Το νέο πλαίσιο έφερε επίσης αυτά τα τα νέα
τυποποιημένα, «έτοιμα προς χρήση» χρηματοοικονομικά μέσα, με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, και σχεδιασμένα για ταχεία ανάπτυξη. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο
πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 σχετικά
με τη χρήση των ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά
μέσα είναι διαθέσιμες εδώ.
Περισσότερα των 20 δισεκατ. ευρώ από
τα ΕΔΕΤ προορίζονται να χρησιμοποιηθούν
από τα χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή παρέχει
βοήθεια για τις διαχειριστικές αρχές και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως μέσω της
θέσπισης, στα τέλη Ιανουαρίου 2015, της
διαδικτυακής πλατφόρμας «Fi-compass»,
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα
παρέχει πρακτική τεχνογνωσία και μάθηση
σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα.
Περισσότερες πληροφορίες
Χρηματοδοτικά μέσα και πολιτική συνοχής:
• Στον δικτυακό τόπο της ΓΔ REGIO
• Στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ
Εκτελεστική πράξη για την ίδρυση των τριών πρώτων «έτοιμων προς χρήση» χρηματοοικονομικών μέσων για τις επενδύσεις
των ΕΔΕΤ
Εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση των δύο
νέων «έτοιμων προς χρήση» χρηματοοικονομικών μέσων
Παράρτημα
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει συμφωνία με
τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας και εντείνει τις
προσπάθειες αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για την
κυβερνοασφάλεια, η οποία αναμένεται να
προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ.
ευρώ έως το 2020. Η σύμπραξη αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών για καλύτερη θωράκιση της Ευρώπης έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της κυβερνοασφάλειας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τουλάχιστον το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν καταγράψει ένα τουλάχιστον
περιστατικό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια το τελευταίο έτος, ενώ ο αριθμός τέτοιων περιστατικών σε όλους τους
κλάδους ανά τον κόσμο αυξήθηκε κατά
38% το 2015. Το γεγονός αυτό βλάπτει
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην
ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει
τη διασυνοριακή συνεργασία όλων όσων
δραστηριοποιούνται σε θέματα κυβερνοασφάλειας και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων και ασφαλών τεχνολογιών,
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «
Χωρίς εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι αδύνατον να υπάρξει Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για την
αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, οι οποίες είναι όλο και περισσότερο περίπλοκες
και δεν γνωρίζουν σύνορα. Προτείνουμε
συγκεκριμένα μέτρα για να θωρακίσουμε
καλύτερα την Ευρώπη έναντι των επιθέσεων αυτών και για να εξασφαλίσουμε τις
απαιτούμενες ικανότητες για την οικοδόμηση και επέκταση της ψηφιακής οικονομίας
μας.»
Ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας, Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε τα
εξής: « Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλής ποιό-

τητας, οικονομικά προσιτά και διαλειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στον
κλάδο της κυβερνοασφάλειας να ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητά του σε μια ταχέως
αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη και τους φορείς κυβερνοασφάλειας να ενισχύσουν τη μεταξύ
τους συνεργασία και να ανταλλάσσουν γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρογνωσία ώστε
να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης
έναντι των κυβερνοαπειλών. Η σύμπραξηορόσημο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία υπεγράφη με τον σχετικό
κλάδο, αποτελεί σημαντικό βήμα».
Το νέο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη
δρομολόγηση της πρώτης ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ΕΕ
θα επενδύσει €450 εκατομμύρια ευρώ στη
σύμπραξη αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας
2020». Παράγοντες της αγοράς κυβερνοασφάλειας, εκπροσωπούμενοι από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια
στον Κυβερνοχώρο (ECSO), αναμένεται να
επενδύσουν τρεις φορές περισσότερο. Στη
σύμπραξη αυτή θα μετέχουν επίσης μέλη
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δη-

μόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και
πανεπιστημίων. Στόχος είναι η ανάπτυξη
στενότερης συνεργασίας στα αρχικά στάδια
της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας
και η εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς, όπως η
ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης διάφορα μέτρα για να αντιμετωπιστεί
ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς
κυβερνοασφάλειας. Επί του παρόντος, μια
εταιρεία πληροφορικής πρέπει να ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης
για να μπορεί να πωλεί τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από
μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’
αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει
την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης των προϊόντων
ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής.
Πολυάριθμες καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη διακρίνονται
στις εξειδικευμένες αγορές (π.χ. κρυπτογράφηση) καθώς και σε πατροπαράδοτες
αγορές με νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ.
Συνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από σελ. 4

αντιϊκό λογισμικό), αλλά συχνά δεν μπορούν
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση
για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα εξετάσει διάφορες εναλλακτικές
λύσεις στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου
της ΕΕ.
Η Οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημιουργεί ήδη ένα δίκτυο ομάδων παρέμβασης
για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια
των υπολογιστών σε ολόκληρη την ΕΕ, με
στόχο την ταχεία αντίδραση στις απειλές και
τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.. Επίσης,
θεσπίζει μια «Ομάδα Συνεργασίας» μεταξύ
των κρατών μελών, με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών, και την καλλιέργεια πνεύματος
αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη
μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους
νέους αυτούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν τον μεταξύ τους συντονισμό όταν και
όπου αυτό είναι δυνατό. Θα προτείνει επίσης τρόπους βελτίωσης της διασυνοριακής
συνεργασίας σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Δεδομένης
της ταχύτητας με την οποία αλλάζει το τοπίο
στα θέματα κυβερνοασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση
του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να εξακριβώσει
κατά πόσον η εντολή και η ικανότητα του
ENISA εξακολουθούν να επαρκούν ώστε
να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του για στήριξη των κρατών μελών στις
προσπάθειες αύξησης της ανθεκτικότητάς
τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης
τρόπους ενίσχυσης και εξορθολογισμού της
συνεργασίας για την κυβερνοασφάλεια σε
διάφορους τομείς της οικονομίας, περιλαμ-

βανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην κυβερνοασφάλεια.
Ιστορικό
Το νέο σχέδιο δράσης βασίζεται στη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά του
2015, τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του 2013 και την
επικείμενη Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Στηρίζεται δε
στις πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ατζέντας
για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση των
υβριδικών απειλών.
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Κλάδος κυβερνοασφάλειας
ENISA

- Ανακοίνωση: Ενίσχυση του συστήματος
κυβερνοανθεκτικότητας της Ευρώπης και
προώθηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας
- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη δημιουργία συμβατικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
(cPPP)
- Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις
συμβατικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνοδευτικά μέτρα

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης
για τις συμβατικές συμπράξεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και συνοδευτικά μέτρα.

- Έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) και του προγράμματοςπλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και
την καινοτομία (CIP)

Έγγραφα που εγκρίθηκαν σήμερα (θα
είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο γύρω στις
10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης):

- Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης
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Μην χάσετε την ευκαιρία!
Γίνετε τώρα εταίρος της εκστρατείας
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Σ

κοπεύει η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας να προωθήσει τις
δράσεις του στους τομείς της
κοινωνικής ευθύνης και της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο ευρύ κοινό
και να δικτυωθεί με παρεμφερείς διεθνείς
ομάδες;
Είστε επιχείρηση ή οργανισμός από τον
χώρο της ενημέρωσης που επιθυμεί να
αναβαθμίσει το κύρος του, να διευρύνει το
δίκτυό του και να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του;

Ενώστε τις δυνάμεις σας με περισσότερους
από 75 επίσημους εταίρους της εκστρατείας, στους οποίους περιλαμβάνονται πολυεθνικοί όμιλοι και δημόσιοι φορείς, καθώς
και 30 εταίροι επικοινωνίας από ολόκληρη
την Ευρώπη.
Υποβάλετε αίτηση πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 για να γίνετε επίσημος εταίρος
της εκστρατείας.

	
   ναι, υποβάλετε αίτηση τώρα για να γίΕάν
νετε εταίρος της εκστρατείας Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες.

Υποβάλετε αίτηση τώρα για να γίνετε εταίρος επικοινωνίας.

Καινοτόμες πρακτικές για την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία και στρατηγικές
αποκατάστασης

Ο

EU-OSHA ανέλυσε τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους
εργασιακούς χώρους για την
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και
πραγματοποίησε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με στρατηγικές
αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία, στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και την υγεία των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.
Στις εκθέσεις αυτές περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που έχουν θετικά και βιώσιμα
αποτελέσματα. Επίσης, προσδιορίζονται οι
παράγοντες που παρεμποδίζουν την επιτυχή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, καθώς

Έκθεση ανάλυσης των ορθών πρακτικών σε
χώρους εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων για υποστήριξη»
Έκθεση και περίληψη «Ερευνητική ανασκόπηση σχετικά με την αποκατάσταση και
την επιστροφή στην εργασία»

	
   τα μέσα υποστήριξης που απαιτούνται
και
για την εξάλειψη των εμποδίων.
Εντός του έτους αναμένεται η δημοσίευση
περισσότερων εκθέσεων σχετικά με το πιλοτικό σχέδιο.
Έκθεση και περίληψη «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία:

Έκθεση και περίληψη «Αποκατάσταση και
επιστροφή στην εργασία: Έκθεση ανάλυσης των συστημάτων και των προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών»
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» (στο πλαίσιο του
σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Ζητήστε το δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο του OSHA
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε
την πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)
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Επιχειρηματικές προτάσεις
•Profile ID: BRBE20160609001

The Belgian company is a key agency for every player
on the European food market. They act as a broker
and bridge the gap between food processors, based
all over the world, and the European importers. The
agency sources all preserved foods and the best
price. Their long standing experience allows them to
work with preferred suppliers with a reliable trackrecord. They are interested in cooperation with
partners of canned food (fish, fruit, and vegetables),
Mediterranean products, dried fruits.

•Profile ID: BRDE20160614001

A German SME with more than 20 years of experience
on the beverage market is seeking technical partners.
The company has focused its business on purchasing
spare parts for filling machines in the beverage sector
and is now willing to co-operate with European
companies striving to enter the German market.
The type of collaboration envisaged is a distribution
service agreement.

•Profile ID: BRPL20160706002

A Polish company which is running the biggest
vegan market in Poland as well as online shop is
looking for distributors of 100% vegan products like
food, cosmetics, detergents, pet food and others
in order to expand the company product portfolio.
The company is offering distribution agreements or
alternatively seeking manufacturing agreements for
private label.

•Profile ID: BODE20160512001

A German startup has developed a mobile application
which helps tourists discover cities in new, more
spontaneous ways. The application runs in the
background and signals the user when a point of
interest is nearby and identifies and describes
relevant spots visited. The company pursues a
business model, where the cities generate revenue
and regain control over the information accessible.
It is looking especially for tourism offices of cities
with rich tangible cultural heritage for services
agreements.

•Profile ID: BRFR20160609001
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επιχειρείν

French sales agent selling souvenirs and gift objects
to gift shops in the mountains is looking for new
products to commercialize on the French market
(Pyrénées region. The sale agent is looking for

Business proposals

commercial agency agreement only.

•Profile ID: BRGR20160627001

Greek company specialized in engineering,
manufacturing and trading of food, flour, animal
feed, as well as recycling and food processing
equipment is interested in concluding commercial
agency agreements with manufacturers of all kinds
of machinery for food processing in order to represent
the partners’ products in Greece.

•Profile ID: BRDK20160711001

A small Danish start-up company is launching the
collection of lingerie targeting women in the age
group 16-35 and is looking for producers of lace
lingerie to make the private label collection for them
under a manufacturing agreement.

•Profile ID: BRBG20150423002

A Bulgarian company specialised in wholesale and
retail of building and furniture materials is looking for
innovative partners for long term cooperation. The
company is offering distribution in Bulgaria.

•Profile ID: BRDK20150706001

A Danish company developing and distributing a
range of specialised horse feeds to 225 individual
outlets in Denmark, Norway and Sweden is looking
for suppliers of complementary products/product
lines. Through its extensive distribution network
it is looking for innovative high-quality nutrition
products for pets and bedding, housing, fencing and
equipment for horses. Sole distribution is preferred
but other options are possible for the right product.

•Profile ID: BRBG20160407001

Bulgarian company, manufacturer of furniture for
homes, offices, restaurants, cafes, bars, shops,
hotels, etc., is looking for suppliers of materials
for their end products. The company is looking for
manufacturers or suppliers of materials for furniture
in order to make manufacturing agreements.

•Profile ID: BRRO20160706001

A Romanian retailer of luxury textiles for bed and
windows is willing to establish long term cooperation
with suppliers of complete sets for bedclothes, curtains
and hangings under a distribution agreement. They
are interested in finding partners all over Europe.

10

επιχειρείν

Επιχειρηματικές προτάσεις
•Profile ID: BRUK20160226001

An innovative UK company that designs non-woven
disposable garments for the healthcare sector seeks
a textiles manufacturer with experience of non-woven
or 3D printed fabrics to produce a prototype leading
on to a manufacturing agreement.

•Profile ID: BRGR20160706001

A Greek company involved in the field of tourism
publications is looking for business partners across
Europe that can provide printed matter devoted to
ancient Greek history and culture. The desired types
of cooperation are commercial agency agreement and
distribution services agreement.

•Profile ID: BRCZ20160607001

Czech based company specialized in designing and
manufacturing modern cloth diapers for babies is
looking for a textile manufacturer from the EU. It
would like to find a business partner who is able to
produce specific material used as an outer layer of the
diaper. Its vision is to become one of Europe’s biggest
producers of modern cloth diapers for children and
to contribute remarkably to growth of cloth diapers
market overall. The type of collaboration sought is a
manufacturing agreement.

•Profile ID: BRUK20160513001

The UK supplier and manufacturer of bedroom
furniture and accessories has established itself over
the last fifteen years as one of the leading madeto-measure bed frame providers in the country.
Specialising in children’s wooden beds, the company
currently sell products such as loft beds and mid-
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Business proposals

sleepers. The company is now in a position to increase
its volume of business and is looking for experienced
wood furniture manufacturers in Europe for long term
manufacturing agreements.

•Profile ID: BRLT20160517001

A Lithuanian company, active in furniture industry
for more than 20 years, is offering trade intermediary
services for suppliers of furniture production
materials (laminated chipboards, wood veneers,
high pressure laminates, high gloss acrylic medium
density fiberboards, worktops from stone and
chipboard, furniture fittings and etc.) under the
distribution service agreement. The partner should
be able to provide finished materials, safely packed
for transportation.

•Profile ID: BRUK20160324001

A new UK South West fashion clothing company
has developed a small, elegant, premium 12 piece
collection for taller women. Partners capable of
tailoring to the taller frame and offering high quality
garments are sought for manufacturing agreement.

Please contact:
Mrs Maria Constantinou,
European Business Support Centre – Cyprus
Enterprise Europe Network
Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044,
Email: maria@ccci.org.cy

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό πλαίσιο,
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες,
τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.

