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Συνέδριο
“Πανόραμα Συνοχής: Χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας κατά
την περίοδο της Πανδημίας και της Πράσινης Συμφωνίας”
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την
τελευταία περίοδο και οι επιπτώσεις της πανδημίας σαφέστατα επηρέασαν το
διεθνές κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Μάλιστα, η πανδημία εμφανίστηκε
σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο πλανήτης μόλις είχε επιστρέψει σε
τροχιά ανάκαμψης από την σημαντικότερη οικονομική κρίση των τελευταίων
ετών. Μια κρίση η οποία για τη χώρα μας αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίμονη και
επίπονη στην αντιμετώπιση. Η ελληνική επιχειρηματικότητα στήριξε και
συνεχίζει να στηρίζει καταλυτικά την εθνική μας οικονομία, στοχεύοντας
παράλληλα στην εκ νέου διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, πρωτίστως στην
συγκράτηση της οικονομικής της δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας και
δευτερευόντως σε μια όσο το δυνατό αμεσότερη επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης
και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η διασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας μέσω της
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής
αποτελεί τον κατεξοχήν σημαντικότερο ευρωπαϊκό στόχο της Προεδρίας της
κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μάλιστα, τόσο η πανδημία, όσο και η κλιματική
αλλαγή μεγεθύνουν σημαντικά τις αδυναμίες των τοπικών κοινωνιών, είτε αυτές
αφορούν ελλείψεις υποδομών (περιβαλλοντικής διαχείρισης ή κοινωνικής
πρόνοιας), είτε αδυναμίες του οικονομικού και παραγωγικού τους συστήματος,
καθιστώντας μονόδρομο τον μακροχρόνιο σχεδιασμό στην πορεία προς την
πολυπόθητη ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα
οριστικοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις της Πολιτικής Συνοχής για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027, της βασικής επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ
και μίας από τις πλέον απτές εκφράσεις ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Επίσης, σε
συνδυασμό με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Πράσινης Συμφωνίας (του
ευρωπαϊκού χάρτη βιωσιμότητας της οικονομίας της ΕΕ), θα τροφοδοτήσουν
την οριστικοποίηση και έγκριση των περιφερειακών και τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των κρατών μελών. Απώτερος στόχος η
εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την τροφοδότηση της προσπάθειας
προστασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,
δίδοντας έμφαση στην περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πειραιώς και Νήσων Αττικής (Πανεπιστημίου
Πειραιώς), σε συνεργασία με τους επιμελητηριακούς φορείς Πειραιώς,
διοργανώνουν το συνέδριο «Πανόραμα Συνοχής: Χρηματοδότηση της
επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της Πανδημίας και της Πράσινης
Συμφωνίας», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 10:00-14:00, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων των
Ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της
πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης. Στις θεματικές που θα συζητηθούν, θα
παρουσιαστούν μεταξύ άλλων οι κατευθύνσεις της νέας Πολιτικής Συνοχής και
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς επίσης οι χρηματοδοτικές
δυνατότητες των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου
2021-2027 και που αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα για την
στήριξη και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης
απασχόλησης.
Το συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας μέσω YouTube, από την
ιστοσελίδα https://events.unipi.gr και από τα κοινωνικά δίκτυα του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πειραιώς και Νήσων Αττικής (Πανεπιστημίου
Πειραιώς).

