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Ερμούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2019 

Αρ. Πρωτ. 2.068 

 

ΠΡΟΣ: 

Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων  

 

 

ΘΕΜΑ: Συνεργασία Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τη WWF για το πρόγραμμα Impact Ventures 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την διεθνή 

περιβαλλοντική οργάνωση WWF με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των  

Κυκλάδων και ειδικότερα της προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου. 

 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 ξεκίνησε η νέα πρωτοβουλία του δικτύου της WWF, το παγκόσμιο πρόγραμμα “WWF 

Impact Ventures”, ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρησιακών πλάνων 

που μπορούν να φέρουν θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές 

φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας: στο προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου, 

και στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου. 

 

Για την εκπόνηση του “WWF Impact Ventures” το Επιμελητήριο Κυκλάδων απευθύνει πρόσκληση σε κάθε 

δημιουργικό πολίτη των Κυκλάδων με βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, καθώς και σε κάθε νεοσύστατη ή 

υπάρχουσα επιχείρηση που μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Βόρειων Κυκλάδων και 

επιθυμεί, να συμμετάσχει στο WWF Impact Ventures for Greece -μία πλατφόρμα επώασης επιχειρηματικών 

ιδεών και έναν επιταχυντή επιχειρήσεων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
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Από την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα αυτό η επιχείρησή σας θα μπορούσε να επωφεληθεί τα μέγιστα. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης επιχειρήσεων που μπορεί να 

σας παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση και σεμινάρια από εξειδικευμένους συμβούλους καθώς και πρόσβαση 

σε πιθανούς επενδυτές για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας μοντέλου.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στο www.greece-wwf-impact.ventures και 

αν θέλετε, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό Έντυπο της WWF και το 

Newsletter που επισυνάπτεται, αλλά και το σχετικό video https://youtu.be/p3eJuKl0wLQ . 

 

Εάν βρίσκετε την πρόκληση του WWF Impact Ventures ενδιαφέρουσα και θέλετε να συμβάλετε και εσείς από την 

πλευρά σας στην επιτυχία και στο θετικό αντίκτυπο του προγράμματος, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας 

μέχρι τις 6 Μαρτίου 2019. 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή και πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ναταλία Κατηφόρη 

στα τηλέφωνα 210-3635660 και 6972345289. 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

http://www.e-kyklades.gr/
mailto:info@cycladescc.gr
http://www.greece-wwf-impact.ventures/
https://youtu.be/p3eJuKl0wLQ


Μια σηµαντική πρωτοβουλία ξεκινά 
για την στήριξη  και την επιτάχυνση 

επιχειρήσεων που θα βασιστούν 
στην αξία που προσφέρουν

τα σηµαντικά οικοσυστήµατα.

Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς – 
Λευκίµµης – Σουφλίου

Θαλάσσια Προστατευόµενη 
Περιοχή της Γυάρου

WWF
Impact Ventures 
στην Ελλάδα

WWF Impact Ventures Greece
Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2019
greece-wwf-impact.ventures
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6/2 - 6/3/19

12/2/19

14/2/19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2-4/4/19

3-4/6/19

16-18/9/19

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΣΟΥΦΛΙ

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ

24/9/19

ΣΟΥΦΛΙ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΝΙΚΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆Α∆ΙΑΣ

21/3/19

6-7/6/19 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΣΥΡΟΣ

26/9/19

ΣΥΡΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΝΙΚΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΑΡΟΥ



Έχετε ή θέλετε να ιδρύσετε 
επιχείριση που µπορεί να 
βασιστεί στην αξία που 

προσφέρουν τα σηµαντικά 
οικουστήµατα;

Έχετε ανάγκη υποστήριξης 
και καθοδήγησης στον 

επιχειρηµατικό σχεδιασµό;

Θέλετε να έχετε 
πρόσβαση σε δίκτυα 

διασύνδεσης
και δυνητικούς επενδυτές?

Το επιχειρηµατικό σας 
µοντέλο βοηθά τις τοπικές 
κοινωνίες να προστατεύουν 

τη φύση αντλώντας 
παράλληλα έσοδα;

Σύνδεση
µε το παγκόσµιο δίκτυο αγορών 

και δυνητικών επενδυτών.

ΥποστήριξηΕκπαίδευση

Βέλτιστες πρακτικές 
& εµπειρίες

Το πρόγραµµα

WWF
Impact Ventures 

προσφέρει:

WWF
Impact

Ventures
Greece

∆ηµιουργούµε µία πλατφόρµα επώασης 
επιχειρηµατικών ιδεών και έναν επιταχυντή  
οµάδων και επιχειρήσεων µε θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, µε το WWF 
Impact Ventures έχουν υλοποιηθεί  σε 
παγκόσµιο επίπεδο 4 προγράµµατα, έχουν 
επιταχυνθεί 43 επιχειρήσεις και έχουν 
διοχετευθεί κεφάλαια ύψους 5,3 εκατ. 
δολαρίων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε τη διατήρηση των σηµαντικών 
οικοσυστηµάτων και ειδών.

Μαζί, 
µετασχηµατίζουµε

ιδέες σε ώριµα 
επιχειρηµατικά πλάνα 

µε θετικό 
περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο.



Newsletter - WWF Impact Ventures 

 

To WWF με το πρόγραμμα WWF Impact Ventures, εδώ και τέσσερα χρόνια, στηρίζει έμπρακτα τις 

επιχειρήσεις και τις ιδέες που συμβάλλουν στο στόχο διατήρησης των οικοσυστημάτων σε 

προστατευόμενες περιοχές σε όλο τον κόσμο. 

 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019,  το πρόγραμμα  “WWF Impact Ventures“  ξεκινά και στην Ελλάδα, και  

θα επικεντρωθεί στο  προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου,  και 

στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου.   

 

Δημιουργικοί άνθρωποι με βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, νεοσύστατες ή υπάρχουσες 

επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές του Δήμου Σουφλίου ή των Β. 

Κυκλάδων,  προσκαλούνται να συμμετέχουν στο WWF Impact Ventures for Greece - σε μία 

πλατφόρμα επώασης επιχειρηματικών ιδεών και έναν επιταχυντή ομάδων και επιχειρήσεων με 

θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Acceleration 

Program) που θα περιλαμβάνει υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και συμβούλους, ειδικά 

σχεδιασμένα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), πρόσβαση σε τοπικά και 

διεθνή δίκτυα διασύνδεσης και σε δυνητικούς επενδυτές. Είναι αναγκαία η φυσική παρουσία 12 

ημερών, ενώ στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των 3 εκπαιδευτικών εργαστηρίων, θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακή υποστήριξη των συμμετεχόντων Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος θα δοθούν βραβεία συνολικής αξίας 10.000 σε κάθε μία περιοχή, σε επιλεγμένους 

συμμετέχοντες. 

 

Ελάτε στην ομάδα του  “WWF Impact Ventures for Greece”!  

 

Μαζί μετασχηματίζουμε ιδέες σε ώριμα επιχειρηματικά πλάνα με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα & δηλώστε συμμέτοχή στο greece-wwf-impact.ventures 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 6 Μαρτίου 2019 και θα προηγηθεί ενημερωτική 

εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους στις 12 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στο Ξενοδοχείο Ερμής 

στη Σύρο. 
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