
                                                                        

  

 

                                                                                               

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 

Έργο FaRInn 

Newsletter No 1 

 

Διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στις 

χώρες της Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο FaRInn - Facilitating 

Responsible Innovation in SEE countries (Διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας 

στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «South East 

Europe» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικού Πόρους. 

 

 



                                                                        

  

 

                                                                                               

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σάμου 

αποτελούν τους έλληνες εταίρους του έργου, ενώ σε αυτό μετέχουν εταίροι από την 

Ιταλία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία, την Ρουμανία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη και το 

Μαυροβούνιο, με Επικεφαλής Εταίρο το Κέντρο Καινοτομίας και Οικονομικής 

Ανάπτυξης  του  Εμπορικού Επιμελητηρίου του Φορλί/Τσεζένα. 

Το έργο έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Ο κύριος στόχος του έργου FaRInn είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών όσο και του 

υφιστάμενου πλαισίου ανάπτυξης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα Μοντέλο 

Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας, 

της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.  

Αυτός ο γενικός στόχος μπορεί να αναλυθεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

• Να προωθηθεί η ανταλλαγή μεταξύ των περιφερειών της περιοχής του 

προγράμματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχετικά με τις εμπειρίες, τους 

περιορισμούς και τις ορθές πρακτικές που σχετίζονται με την υπεύθυνη καινοτομία. 

• Να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων καινοτομίας στο να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν στρατηγικές υπεύθυνης καινοτομίας. 

• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει η 

υπεύθυνη καινοτομία, μεταξύ των προσδιορισμένων ομάδων στόχων, οι οποίες και 

ορίζονται ως βασικοί παράγοντες δημιουργίας και χρήσης καινοτομίας. 

• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει η 

υπεύθυνη καινοτομία, μεταξύ του ευρύτερου κοινού. 

• Να παραχθεί ένα σχέδιο δράσης, με σχετικές συστάσεις, για το μέλλον των 

πολιτικών και των πρωτοβουλιών για την υπεύθυνη καινοτομία για την γεωγραφική 

περιοχή του κάθε συμμετέχοντα εταίρου. 

 

1η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την Τετάρτη 

27/3/2013, προχώρησε στην σύγκλιση της 1ης Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του έργου. 

Αντικείμενο της 1ης Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου – στην οποία 

μετέχουν εκπρόσωποι της τοπικών φορέων, υπηρεσιών, αλλά και ελεύθεροι 

επαγγελματίες, ήταν η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής – από την Ομάδα 

Έργου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – για τον ρόλο της Επιτροπής, για το 

συνολικό έργο - έτσι όπως αυτό θα υλοποιηθεί από το εταιρικό σχήμα, αλλά και για 

τον επιμέρους έργο - το οποίο θα υλοποιήσει η ίδια η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 



                                                                        

  

 

                                                                                               

 

Εταιρικό Σχήμα: 

• Centre for Innovation and Economic Development, Italy 

www.ciseonweb.it 

• Development Centre Litija, Slovenia 

www.razvoj.si 

• Timis County Economic and Social Development Agency, Romania 

www.adetim.ro 

• University of Szeged, Hungary 

www.u-szeged.hu/english/ 

• Chamber of Samos, Greece 

www.samoscci.gr 

• North Aegean Region, Greece 

www.pvaigaiou.gov.gr / www.ptaba.gr  

• Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi & Prokletije, Montenegro 

www.bjelasica-komovi.me 

• Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina 

www.serda.ba 

• Technical and Management support from Resolvo Srl, Italy 

www.resolvo.eu 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες για το Έργο  FaRInn:  

Centre for Innovation and Economic Development (CISE), Italy 

Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì  

email: farinn@ciseonweb.it 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα 

Αργύρη Εφταλιώτη 3, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη 

Τηλ.: 22510 37737 

e-mail: s.voug@ptaba.gr /eu.projects@ptaba.gr  

 


