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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Εκδήλωση του Επιµελητηρίου Αρκαδίας 

για τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό JESSICA στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 
 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, µέλος του Enterprise 

Europe Network, έχει την τιµή να σας προσκαλέσει, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 

18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Αρκαδίας (25
ης

 Μαρτίου & 

Πανός 21), στην εκδήλωση που διοργανώνει, για τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό (ΧΜ) 

JESSICA στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Ο ΧΜ JESSICA αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης (CEB), και σκοπός του είναι η στήριξη βιώσιµων επενδύσεων για την 

ανάπτυξη και αναζωογόνηση αστικών περιοχών.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΧΜ JESSICA πρόκειται να διαθέσει 28εκ € 

µέχρι το 2015, χρηµατοδοτώντας, µε την µορφή χαµηλότοκων δανείων, έργα αστικής 

ανάπλασης, όπως ενδεικτικά: 

• έργα επαναξιοποίησης εγκαταλειµµένων κτιρίων, δηµοτικών αγορών – παλιών 

αποθηκών, 

• έργα ανάπτυξης και διαχείρισης χώρων στάθµευσης (υπόγεια/ παρόδια), 
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• έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, 

• έργα επαναξιοποίησης εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων 

• έργα αναβάθµισης οδοφωτισµού, 

• έργα ανάπτυξης κοινωνικών υποδοµών 

• έργα ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων 

 

Η συµµετοχή της δανειακής χρηµατοδότησης του ΧΜ JESSICA µπορεί να ανέλθει 

σε ποσοστό έως και 70% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων, µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή να διαµορφώνεται στο 10% της επένδυσης. 

Αιτήσεις χρηµατοδότησης στον ΧΜ JESSICA µπορούν να υποβάλλονται από 

∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς ή σχήµατα σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

από τον Μάιο του 2012, οπότε και δηµοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Στην εκδήλωση θα παραβρίσκονται στελέχη του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης 

Πελοποννήσου το οποίο έχει αναλάβει την διαχείριση των πόρων του ΧΜ JESSICA για 

την Περιφέρεια και τα οποία θα ενηµερώσουν τους συµµετέχοντες για τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης που παρουσιάζονται µέσω του εν λόγω µηχανισµού. 

 Για καλύτερη προετοιµασία των ενδιαφεροµένων, γενικές πληροφορίες σχετικά µε 

τον τύπο των επιλέξιµων έργων και τη διαδικασία χρηµατοδότησης τους, µπορείτε 

επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.jessicafund.gr/  καθώς και στο 

κείµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η 

οποία είναι διαθέσιµη στην παρακάτω διεύθυνση:   

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1018&mid=384&lang=gr  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  

  

18.30–18.45       ΕΝΑΡΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

                           ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ   

                          ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ 

     

18.45–19.15       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

  

19.15–20.15       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΜ JESSICA – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ /    

                          ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ 

 

    20.15–20.45       ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

     20.45                ΛΗΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 


