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Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  σε  cluster ελαιολάδου  και
μελιού των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου του
νομού Λασιθίου, στα πλαίσια του Έργου Go Brand (Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-
2020)

Καλούνται οι τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου και μελιού που
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 2 κλαδικά  cluster στα πλαίσια του Έργου  Go Brand στο
οποίο συμμετέχει το  Επιμελητήριο Λασιθίου,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας
την  συνημμένη  αίτηση συμμετοχής  στο  douloufakis  @  epimlas  .  gr   έως  και  την  16  Ιουνίου
2017. (περισσότερες πληροφορίες στο 2841022231, κ. Δουλουφάκη) 

Βασικός στόχος και επιδίωξη του έργου  Go Brand είναι η προώθηση και ανάδειξη του
brand name  των προϊόντων στο νομό Λασιθίου και ειδικότερα στον αγρο-διατροφικό
τομέα.

Τούτο θα επιτευχθεί  μέσω της δημιουργίας  clusters Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ,  (πχ
cluster  τοπικών  παραδοσιακών  τροφίμων   &  cluster τοπικών  ποτών)  σε  τομείς  που
συμπίπτουν  με  τις  προτεραιότητες  της  έξυπνης  εξειδίκευσης  ανά  συμμετέχουσα
περιφέρεια. 

Να σημειωθεί ότι  στην περίπτωση ενός cluster εταιρειών στον κλάδο των τροφίμων και
ποτών απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης αποτελεί να
είναι πιστοποιημένη με κάποιο αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης (πχ HACCP  ή ISO) ή
να  δεσμευτεί  ότι  θα  πιστοποιήσει  τα  προϊόντα  της  κατά  την  διάρκεια  υλοποίησης  του
παρόντος  έργου.  Η  συμμετοχή  των  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  στα  clusters  θα  είναι
δωρεάν.

Οφέλη συμμετέχουσας επιχείρησης σε κλαδικό cluster :

Με την επιλογή και οριστικοποίηση των κλαδικών clusters ανά περιοχή στο πλαίσιο του
έργου  Go_Brand θα  υλοποιηθούν  μελέτες  branding  (κλαδικές  μελέτες  προώθησης-
ενίσχυσης του brand name των επιλεγμένων προϊόντων), θα εκπονηθούν κλαδικά εταιρικά
videos,  προβλέπετε  συμμετοχή  σε  κλαδική  έκθεση  του  εξωτερικού  και  επιχειρηματική
αποστολή σε πόλη της ΕΕ.  Προβλέπονται τέλος, δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων της
κάθε  μελέτης  ανά  περιοχή  ενώ  με  την  ολοκλήρωση  των  μελετών  θα  ξεκινήσουν  την
λειτουργία τους και τα γραφεία ενημέρωσης στην περιοχή του κάθε δικαιούχου του Έργου
(Λασίθι,  Κύπρο,  Δωδεκάνησα,  Χίο,  Κυκλάδες),  όπου  θα  προβάλλονται  και  θα  δίδονται
πληροφορίες  για τις  κλαδικές μελέτες  αλλά και  την επιχειρηματικότητα γενικότερα στην
διασυνοριακή περιοχή και στο εξωτερικό. 

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Τ.Π.Α) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ ΣΤΟ CLSUTER ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GO_BRAND

Επωνυμία εταιρείας:__________________________________________________________

Εκπρόσωπος επικοινωνίας:_____________________________________________________

Δ/νση έδρας εταιρίας: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ΑΦΜ: ______________________________________________________________________

Παραγόμενα Προϊόντα;________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Χώρες εξαγωγής / ενδιαφέροντος για εξαγωγή:

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Διαθέτει η εταιρία σας σύστημα πιστοποίησης: ________ (Ναι/Όχι)

Εάν Ναι περιγράψτε ποιο: _____________________________________________________

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σύστημα πιστοποίησης εν ισχύ, θα πρέπει να αποκτήσετε
ώστε να συμμετέχετε στο υπό δημιουργία δίκτυο.

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Τ.Π.Α) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ ΣΤΟ CLSUTER ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GO_BRAND

Επωνυμία εταιρείας:__________________________________________________________

Εκπρόσωπος επικοινωνίας:_____________________________________________________

Δ/νση έδρας εταιρίας: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ΑΦΜ: ______________________________________________________________________

Παραγόμενα Προϊόντα;________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Χώρες εξαγωγής / ενδιαφέροντος για εξαγωγή:

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Διαθέτει η εταιρία σας σύστημα πιστοποίησης: ________ (Ναι/Όχι)

Εάν Ναι περιγράψτε ποιο: _____________________________________________________

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σύστημα πιστοποίησης εν ισχύ, θα πρέπει να αποκτήσετε
ώστε να συμμετέχετε στο υπό δημιουργία δίκτυο.

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν


