
                                                                        

                                                                                              

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Έργο FaRInn

Newsletter No 2

Διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στις 
χώρες της Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το FaRInn ως μοναδικό στο είδος του 
Έργο στην 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 επίσης μετέχουν εταίροι από 
την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία, την Ρουμανία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη και το 
Μαυροβούνιο. Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι το Κέντρο Καινοτομίας και 
Οικονομικής Ανάπτυξης  του  Εμπορικού Επιμελητηρίου του Φορλί/Τσεζένα της Ιταλίας.

2η Συνάντηση Εργασίας – Forli 15-18 Μαΐου

Έτσι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από τις 15 έως τις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
η δεύτερη συνάντηση των εταίρων στην έδρα του επικεφαλής εταίρου στο Φορλί. Βασικό
αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της προόδου που κατέγραψε ο 
κάθε εταίρος στην μελέτη καταγραφής των πολιτικών υπεύθυνης καινοτομίας, οι οποίες 
εφαρμόζονται στην περιφέρεια ενός εκάστου.

Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν και σημαντικοί επιστήμονες από τον 
χώρο της Καινοτομίας και των ΜΜΕ. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του κ. René  von 
Schomberg, στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος τόνισε ότι η υπεύθυνη 



                                                                        

                                                                                              

καινοτομία δεν είναι απλά ένα μονοπάτι προς την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ίσως ο 
μοναδικός δρόμος για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, 
σημείωσε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόοδος, αν η καινοτομία που 
αναπτύσσεται είναι διαρθρωμένη γύρω από δύσκολη, κακοπληρωμένη και 
υλοποιούμενη σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασία. 

Τέλος, συνεχάρη τους εταίρους του έργου τονίζοντας την μοναδικότητα του FaRInn, 
το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη έργα, τα οποία ως στόχο 
έχουν να προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη 
καινοτομία.

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 (www.farinn.eu): 
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
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Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν και σημαντικοί επιστήμονες από τον χώρο της Καινοτομίας και των ΜΜΕ. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του κ. René von Schomberg, στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος τόνισε ότι η υπεύθυνη καινοτομία δεν είναι απλά ένα μονοπάτι προς την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ίσως ο μοναδικός δρόμος για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, σημείωσε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόοδος, αν η καινοτομία που αναπτύσσεται είναι διαρθρωμένη γύρω από δύσκολη, κακοπληρωμένη και υλοποιούμενη σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασία. 
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Centre for Innovation and Economic Development (CISE), Italy


Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì 
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