
 
INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH 

ΑEGEAN 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Στα πλαίσια του Περιφερειακού Προγράµµατος Καινοτόµων ∆ράσεων του Νοτίου 
Αιγαίου “ISTOS” η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να 
παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη για τις µεθόδους χρηµατοδότησης 
επενδύσεων Venture Capital και Third Party Financing και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να δηλώσουν την πρόθεση συµµετοχής τους.  
 
Οι µέθοδοι venture capital και third party financing δεν αποτελούν µεθόδους 
επιχορήγησης ή επιδότησης, αλλά σύγχρονα εργαλεία άντλησης ιδιωτικών 
ή δηµόσιων επενδυτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόµων έργων. 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται αντίστοιχες εταιρείες και funds που προβαίνουν 
στην µακροχρόνια χρηµατοδότηση (long term financing) βιώσιµων έργων ή 
επιχειρήσεων ενώ το θεσµικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί σηµαντικά τα τελευταία 
χρόνια. 
 
Η υποστήριξη θα απευθυνθεί σε επιχειρηµατίες ή στελέχη επιχειρήσεων του 
Νοµού Κυκλάδων που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για την θεωρία και πράξη 
των παραπάνω µεθόδων και ιδιαίτερα σε εταιρείες που έχουν ή σχεδιάζουν να 
εκπονήσουν µελέτες επενδυτικών σχεδίων. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, θα 
παρουσιαστούν θέµατα χρηµατοδότησης επενδύσεων γενικότερα και θα δοθούν 
κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές συµβουλές σε όσες εταιρείες ή 
επιχειρηµατίες ενδιαφέρονται να χρηµατοδοτηθούν µέσω άντλησης venture 
κεφαλαίων ή µε την µέθοδο third party financing.  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και την πρόθεση 
συµµετοχής συµπληρώνοντας τα στοιχεία της παρακάτω φόρµας και παραδίδοντάς την 
στην γραµµατεία του Προγράµµατος ή αποστέλλοντάς την στο φαξ: 22810 87982. 
Αιτήσεις για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των 
ενηµερωτικών συναντήσεων µπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Κυκλάδων Α.Ε. (τηλ.: 22810 88834, e-mail: info@anetky.gr) υπόψη κ. Ελένης Προχώρη. 

 
 

Στοιχεία Ενδιαφερόµενου 
 
Ονοµατεπώνυµο    _________________________________________________ 
 
Ιδιότητα   ________________________________________________________ 
 
Επωνυµία Επιχείρησης    ____________________________________________ 
 
∆ιεύθυνση   ______________________________________________________   
 
Τηλέφωνο   _________________   Email  ______________________________ 
 
Προτίµηση χρόνου συµµετοχής (σηµειώστε περισσότερα από ένα):    
 
          � Ιανουάριος 2007   � Φεβρουάριος 2007   � Μάρτιος 2007 

 
 


