Α) Ομάδα παρακολούθησης του συστήματος οικονομικών ενισχύσεων της
εξωστρέφειας
Η Oμάδα συστάθηκε με απόφαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας (2η συνεδρίαση, 27/6/2016) και
εκπροσωπούνται, κατ’ αρχήν, σε αυτή οι ακόλουθοι φορείς: ΥΠΕΞ (Γραφείο ΓΓΔΟΣ, Γραφείο τ.
ΥΦΥΠΕΞ, ΕΥΣΧΕΠ), Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΓΒ, ΓΓ ΕΣΠΑ), Enterprise Greece,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ.
Έχει ήδη συγκληθεί δύο φορές με την ακόλουθη θεματολογία:
1η Συνεδρίαση: Πέμπτη, 1/12/2016
Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων των μελών και
συζητήθηκε η κατάρτιση πίνακα χρηματοδοτικών δράσεων / μέσων / εργαλείων και
προγραμμάτων που αφορούν την εξωστρέφεια και υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς.
2η Συνεδρίαση: Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017





Σχολιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως αποτυπώθηκαν σε ενιαίο-κοινό
Πίνακα.
Δημοσιοποίηση των δράσεων
Ενημέρωση για τα βήματα που απαιτούνται για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
Πρόοδος νέων δράσεων.

Β) Ομάδα προγραμματισμού, παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων
εξωστρέφειας
Η Ομάδα συστάθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας (2η
συνεδρίαση, 27/6/2016) και εκπροσωπούνται, κατ’ αρχήν, σε αυτή οι ακόλουθοι φορείς: ΥΠΕΞ
(Γραφείο ΓΓΔΟΣ, Β1 & Β8 Δνση), Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Enterprise Greece,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο
Τουρισμού (ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, ΕΟΤ), Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ΣΕΒ,
ΣΕΒΕ, ΠΣΕ.
Έχει ήδη συγκληθεί δύο φορές με την ακόλουθη θεματολογία:
1η Συνεδρίαση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016



Οριοθέτηση του πεδίου δραστηριοποίησης της Ομάδας και προσδιορισμός των
κατηγοριών δράσεων με τις οποίες αυτή θα ασχοληθεί.
Ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας η οποία έχει ζητηθεί στο
πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, τόσο σε σχέση με το κύριο έργο της Ομάδας (συντονισμός /
προγραμματισμός και αξιολόγηση δράσεων εξωστρέφειας) όσο και σχετικά με την
ολοκλήρωση της Δράσης Α3 του Σχεδίου (προδιαγραφές προγραμμάτων κατάρτισης σε
θέματα εξωστρέφειας).



Παρουσίαση του ημερολογίου δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή πύλη AGORA του
ΥΠΕΞ και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησής της για την
παρουσίαση δραστηριοτήτων και άλλων φορέων που υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας.

2η συνεδρίαση: Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017






Πορεία υλοποίησης του ημερολογίου δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή πύλη AGORA
του ΥΠΕΞ. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος του Σχεδίου Δράσης,
αναλαμβάνεται η υποχρέωση πιλοτικής λειτουργίας του ημερολογίου με αρχική
συμμετοχή 4 φορέων (ΥΠΕΞ, Enterprise Greece, EOT, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
&Τροφίμων) μέχρι το Μάρτιο του 2017.
Ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων στην Ομάδα φορέων επί του
προγραμματισμού δράσεων καθενός για το 2017. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των
φορέων να προσκομίσουν έγκαιρα τα στοιχεία προγραμματισμού δράσεων καθενός (ει
δυνατό πριν τη συνεδρίαση της Ομάδας) ώστε να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση και
αναζήτηση πιθανών συνεργιών. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν έχει ακόμα
ολοκληρώσει τον ετήσιο προγραμματισμό του, παρακαλείται να ενημερώσει την Ομάδα
για τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης του εν λόγω προγραμματισμού.
Ενημέρωση για τυχόν εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παροχή Τεχνικής Βοήθειας, η οποία
έχει ζητηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, τόσο σε σχέση με το κύριο έργο της
Ομάδας (συντονισμός / προγραμματισμός και αξιολόγηση δράσεων εξωστρέφειας) όσο
και σχετικά με την ολοκλήρωση της Δράσης Α3 του Σχεδίου (προδιαγραφές
προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας).

