ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, η Τελική Διαδικτυακή
εκδήλωση με τίτλο “ICON WOM-EN Final Event” του έργου “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in
WOMen Enterprises» (Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις),
με το ακρωνύμιο «ICONWOM-EN». Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Interreg V–A Ελλάδα-Ιταλία”
(EL-IT) 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με εταίρους τη Γενική
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Επικεφαλής Εταίρος), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Εθνική
Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (CNA Bari) και τον Δήμο του Maglie της Ιταλίας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Α΄Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Νικόλαος Χειρδάρης και η
Β΄Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κα Μαριάνθη Ρέβη, επίσης χαιρετισμούς και τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν
από προσκεκλημένους, φορείς και παράγοντες, της κάθε περιοχής.
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά, για την αποδοχή πρόσκλησης και την ευγενική συμμετοχή στο Τελικό
Συνέδριο του έργου ICON WOM-EN, την κα Γιάννα Χορμόβα – Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου – Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, την κα
Μερόπη - Σπυριδούλα Υδραίου – Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τον κ Φωκίων Ζαΐμη –
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κ Ernesto Toma
– Δήμαρχο Maglie, την κα Maria Grazia Maggiorano – Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Maglie, την κα Rosamaria Derosa –
Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι καθώς και τους κα Tina
Ranieri και κ . Gianfranco Gadaleta, Συντονιστές - Διαχειριστές του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 20142020.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν, ανά δράση, επισκόπηση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου από
όλους του Εταίρους.
Το Ευρωπαϊκό Έργο «ICON WOM-EN» στόχευσε στη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3
δίνοντας έμφαση στην επένδυση για έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω προώθησης της ανάπτυξης
του γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος των περιοχών (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά και Απουλία Ιταλίας).
Επιπλέον, αποστολή του ήταν η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ικανοτήτων των τοπικών εμπλεκόμενων μερών ώστε να
παρέχουν βελτιωμένη στήριξη στις γυναίκες για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων και στην υποστήριξη για παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών και δημιουργία clusters στην διασυνοριακή περιοχή.
Τέλος, μέσω του έργου έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την γυναικεία
επιχειρηματικότητα, καθώς μέσω της οικονομικής ανεξαρτητοποίησης των γυναικών θα προαχθεί η αρχή της ισότητας των
φύλων, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και θα τονωθεί η οικονομία.
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