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Η/νία: 29 Ιουνίου 2022 

Δελτίο Τύπου 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης ΜμΕ του Αγροδιατροφικού τομέα 

του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ στα πλαίσια του έργου «BRIDGES» 

 

       Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www.dimosnestou.gov.gr 
υλοποίησε στις 20, 21, 22 & 24 Ιουνίου 2022 
διαδικτυακό (online) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) 
του αγροδιατροφικού τομέα (από τον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & 
ΘΑΣΟΥ) αναφορικά με τη 2η προκαταρκτική 
δράση Α.Τ1.4 Κατάρτιση σμμετοχόντων (Activity 
A.T1.4 Participants training) ως επικεφαλής 
εταίρος στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο 
«BRIDGES» και τίτλο «BRIDGES OF TRADE» (BSB-
861) https://bridgesoftrade.net/ το οποίο 
χρηματοδoτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC 
Black Sea Basin Programme 2014-2020 https://blacksea-cbc.net/.  

 
Στόχος της 2ης προκαταρκτικής δράσης του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ήταν η κατάρτιση 

επιλέξιμων ΜμΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ και της 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ προς τις αντίστοιχες ΜμΕ από τις συμμετέχουσες χώρες στο 

έργο «BRIDGES» (Ρουμανία, Τουρκία, Αρμενία και Μολδαβία). Οι θεματικές 8 ενότητες 

που αναπτύχθηκαν ήταν: 

• Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο 

• Εξαγωγική Στρατηγική Επιχειρήσεων 

• Εξαγωγικό Marketing 

• Αρχές Διαπραγμάτευσης 

• Εισαγωγή στις Εξαγωγές 

• Εξαγωγικές Πιστοποιήσεις 

• Εξαγωγικές Διαδικασίες-Μεταφορές 

• Διαχείριση Εξαγωγών 

Ωσαύτως, στο πλαίσιο 2ης προκαταρκτικής δράσης του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, όλοι οι 
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα συμμετοχής επιλέξιμων ΜμΕ του 
αγροδιατροφικού τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & 
ΘΑΣΟΥ στην επερχόμενη κύρια δράση Α.Τ2.1 Οργάνωση εκδηλώσεων (“BRIDGES”) 
Activity A.T2.1 Organisation of the events ("BRIDGES") στα πλαίσια του έργου με 
ακρωνύμιο «BRIDGES» που αφορά στην υλοποίηση 5 επιχειρηματικών εκδηλώσεων (σε 
κάθε μία από τις 5 συμμετέχουσες χώρες του έργου). Κατά τη διάρκεια των 5 εκδηλώσεων 
(“BRIDGES”) θα γίνουν επιχειρηματικές συναντήσεις με υποψήφιους αγοραστές και 
εκπροσώπους συναφών ΜμΕ ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιχειρηματικών συνεργασιών 
μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι 5 εκδηλώσεις (“BRIDGES”) στις 5 συμμετέχουσες χώρες 
του έργου «BRIDGES» θα υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 
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2022, βάσει του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του έργου. Οι δαπάνες συμμετοχής των 
εκπροσώπων των ΜμΕ από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 
(ταξίδια, διαμονή) θα καλυφθούν από το έργο “BRIDGES". Οι πέντε (5) επιλέξιμοι 
δικαιούχοι του έργου “BRIDGES" είναι Δήμος Νέστου (ΕΛΛΑΔΑ), Ένωση Διασυνοριακής 
Συνεργασίας "Κάτω Δούναβης Ευρωπεριφέρεια" (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αρμενίας (ΑΡΜΕΝΙΑ), Δημαρχείο του Δήμου Balti 
(ΜΟΛΔΑΒΙΑ) και Επαρχεία Catalca (ΤΟΥΡΚΙΑ). 

  
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου «BRIDGES» μέσω 

της χρηματοδότησης του Προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, 
στοχεύει στην προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητα σε χώρες που 
βρίσκονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αυξάνοντας το διασυνοριακό εμπόριο, 
τις ευκαιρίες εκσυγχρονισμού στον αγροδιατροφικό τομέα, διασφαλίζοντας βιωσιμότητα 
και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες : 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www .dimosnestou.gov.gr , τηλ .: 25913 50102,103,195 Κα Αιμιλία Doncheva 
 
Ιστότοπος έργου: www.bridgesoftrade.net , 
 
Facebook : https://www.facebook.com/BridgesofTrade 
 
Twitter: https://twitter.com/BRIDGESOFTRADE , 
 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgYNkxWdF_mSBCe72lTB16g  
 
LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης www.lever.gr, τηλ.: 2310 552113 Κος Στέφανος Φωτιάδης 
(Συντονιστής έργου), ανάδοχος της δράσης „Επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετεχόντων” και 
«Οργάνωση της εκδήλωσης BRIDGES στην Ελλάδα» στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο 
«BRIDGES” 
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