
Διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στις Χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 

Αυτό είναι το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου FaRInn, το 
οποίο καλύπτει τις δραστηριότητες του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2013.
Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει:
 Στοιχεία του Έργου

 Σύντομη Περιγραφή του Έργου

 Την 3η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης

 Την 3η Συνάντηση του Έργου στο Kamnik της Σλοβενίας

 Προσεχείς Εκδηλώσεις & Νέα

Καλωσορίσατε!

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, 
Εταίρου του Έργου FaRInn. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας τόπος συναντήσεως για τα νέα και τις συζητήσεις για όλους 
όσους ενδιαφέρονται για την Υπεύθυνη Καινοτομία στην Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Συνολικός στόχος του προγράμματος είναι η 
βελτίωση της διαδικασίας εδαφικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συμβολή στην 
σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της 
περιοχής μέσω της ανάπτυξης διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων και κοινών δράσεων σε 
θέματα στρατηγικής σημασίας. Περισσότερες 
λεπτομέρειες: http://www.southeast-

europe.net/en/
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Στοιχεία του έργου 

Το έργο

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 SEE, 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 οδηγήσει στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των στοιχείων ενός νέου, μοντέλου πολιτικής 
για την υπεύθυνη καινοτομία σε διάφορους τομείς παραγωγής στην περιοχή του προγράμματος.
• 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.
• Να μεταφερθούν τα διδάγματα – που θα παραχθούν από την υλοποίηση του έργου - σχετικά με την υπεύθυνη 
καινοτομία—σε τουλάχιστον τρεις άλλες περιφέρειες στην περιοχή του προγράμματος SEE.

Η σύμβαση χρηματοδότησης του 
έργου υπογράφηκε στις 30 
Νοεμβρίου 2012  και η συμφωνία 
σύμπραξης της εταιρικής σχέσης 
στις 18 Νοεμβρίου 2012.

Συνολικός προϋπολογισμός του  
έργου: 1,354,271.24 € 

Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 894,486.99 €
Συνεισφορά του IPA:  256,643.56 €

Συνεισφορά του ENPI: 0,00 €
Ημερομηνία έναρξης / ημερομηνία 

λήξης: 2012-10 / 2014-09 

4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

Πρόγραμμα SEE
Προτεραιότητα: Διευκόλυνση της Καινοτομίας 

και της Επιχειρηματικότητας 

Περιοχή παρέμβασης: Βελτίωση των 
Συνθηκών και του Πλαισίου για την 

Διευκόλυνση της Ανάπτυξης της Καινοτομίας

Εκ μέρους της Ομάδας Έργου του 
FaRInn, ο Δ/ντής του ΠΤΑ ΒΑ σας 
καλωσορίζει στην συλλογική 
προσπάθεια της Ομάδας που είναι 

υπεύθυνη για 
τις δράσεις 
επικοινωνίας 
και τη 
δημιουργία 
του 
ενημερωτικού 

δελτίου!Δημήτρης 
Πρωτούλης, 

Δ/ντής ΠΤΑ ΒΑ
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FaRInn
Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FARINN ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Το Τελικό Συνέδριο του Έργου FaRInn θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 

2014 στην πόλη της Μυτιλήνης. Αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση 

δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου και προβολής της δράσης 

των εταίρων και για αυτό το λόγο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη 
ξεκινήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την προετοιμασία αποτελούν δύο πρόδρομες εκδηλώσεις:

 Η πρώτη αναφέρεται στην διοργάνωση Σεμιναρίου για την Υπεύθυνη Καινοτομία, το 

οποίο θα αφορά ένα εξειδικευμένο κοινό, τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 Η δεύτερη αναφέρεται στην διοργάνωση ημερίδας για την 

Υπεύθυνη Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα και θα 

απευθύνεται στους συλλογικούς  φορείς (Επιμελητήρια, κτλ) 
που ως κύριο στόχο δραστηριότητας τους έχουν την 

διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες 

των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Προσεχείς Εκδηλώσεις & Νέα 

Η 3η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου FaRInn 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, στα Γραφεία του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στην 
Μυτιλήνη.
Η συνάντηση καταρχήν επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης 
του έργου, τις άμεσες υποχρεώσεις του ΠΤΑ ΒΑ και κυρίως στην 
προετοιμασία του, ενόψει της 3ης Συνάντησης των εταίρων του 
Έργου στο Kamnik της Σλοβενίας.
Στην συνέχεια και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Στελεχών του 
ΠΤΑ ΒΑ, αλλά και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. 
Μπακούρου, η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης, προσδιόρισε 
ως κεντρικό σημείο αναφοράς για τις δράσεις του ΠΤΑ ΒΑ στο 

πλαίσιο του έργου FaRInn τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Λέσβου και της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Έτσι αποφασίσθηκε ότι οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί του 
Βορείου Αιγαίου και το moto «Η καινοτομία έρχεται από 
την παράδοση», θα αποτελέσουν την προωθούμενη Καλή 
Πρακτική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Περαιτέρω και με την καθοριστική συμβολή των καθ’ ύλη 
αρμόδιων Γυναικών Συνεταιριστριών, τέθηκαν ζητήματα 
τα οποία θα μπορούσε και θα έπρεπε να προωθηθούν 
μέσω των δράσεων του έργου FaRInn, όπως:
 η μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων και η 

υποβοήθηση της διαδικασίας εξαγωγών αυτών
 η καταγραφή των προϊόντων που παραγάγουν οι 

Γυναικείου Συνεταιρισμοί και η προώθηση αυτών που 
έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία

 η παρουσίαση των παραδοσιακών προϊόντων μέσω 
σχετικών συνεδρίων και λοιπών δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής διατροφής

 η επιμόρφωση των γυναικών συνεταιριστριών σε θέματα εξαγωγών, marketing, e-commerce, 
κτλ 

3η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης,  26 Σεπτεμβρίου 2013—Γραφεία Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη

Μέσω του έργου έχουν γίνει αρκετές δημοσιεύσεις που μπορείτε να τις βρείτε στο: www.farinn.eu



FaRInn
Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries 

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου του 2013 στο Kamnik της Σλοβενίας και υπό την αιγίδα του Σλοβένου 
Εταίρου «Development Centre of the Heart of Slovenia - Litija», πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 
όλων των εταίρων του έργου – πλην του Βοσνίου Εταίρου 
«Sarajevo Economic Region Development Agency» – το 3ο 
Project Meeting και η 3η Steering Committee του Έργου 
FaRInn. 
Στόχος του 3ου Project Meeting ήταν καταρχήν να ελέγξει 
την πρόοδο την οποία έχουν σημειώσει οι εταίροι του 
έργου αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων / 
παραδοτέων τα οποία έχουν αναλάβει, για το σύνολο των 
Πακέτων Εργασίας. Επιπλέον και στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παρουσίασης / ανταλλαγής των Καλών 
Πρακτικών των εταίρων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τις Καλές Πρακτικές τους προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν το 
ενδιαφέρον τους ή όχι για αυτές. Επιπλέον αντικείμενο της 

συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της τελικής μελέτης 
του κάθε εταίρου στην καταγραφή των πολιτικών και 
πρακτικών «υπεύθυνης καινοτομίας», οι οποίες 
εφαρμόζονται στην περιφέρεια ενός εκάστου. Ενώ τέλος 
έμφαση δόθηκε στο να προετοιμασθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα η φάση των πιλοτικών δράσεων.
Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν 
και σημαντικοί επιστήμονες  από τον χώρο 
της Καινοτομίας  και των ΜΜΕ. 
Η ουσιαστική συνεισφορά του Βορείου Αιγαίου στην 
συνάντηση ήταν η παρουσίαση και αποδοχή από όλους τους 
εταίρους της μεθοδολογίας υλοποίησης του Πακέτου 
Εργασίας 4 «Εφαρμογή και Έλεγχος των Μοντέλων 

Υπεύθυνης Καινοτομίας» και του «Οδικού Χάρτη» διαμόρφωσης πολιτικών και πλάνου δράσης 
Υπεύθυνης Καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο. 
Ο κάθε εταίρος του έργου πραγματοποίησε διμερείς ταχύρυθμες συναντήσεις με όλους τους άλλους 
εταίρους, με γνώμονα τις δικές του δραστηριότητες και βέλτιστες πρακτικές, αναζητώντας το ποιες 
από τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν. Η βέλτιστη πρακτική του 
Βορείου Αιγαίου η οποία αφορά τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς δημιούργησε πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον σε όλους σχεδόν τους εταίρους και για τον λόγο αυτό έγινε δεκτή και η πρόταση του 
Βορείου Αιγαίου να επικεντρωθεί το τελικό συνέδριο του FaRInn τον Ιούλιο του 2014 ακριβώς σε αυτά 
τα θέματα, δηλαδή στην «Υπεύθυνη Καινοτομία και Εξωστρέφεια του Συνεργατικού Κινήματος» με 
έμφαση στους Γυναικείους Συνεταιρισμούς.

3η Συνάντηση του Έργου FaRInn, 17-18 Οκτωβρίου, στο Kamnik της Σλοβενία

Μέσω του έργου έχουν γίνει αρκετές δημοσιεύσεις που μπορείτε να τις βρείτε στο :www.farinn.eu

Στο επόμενο ενημερωτικό 
δελτίο περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με:

— Την 4η & την 5η Τοπική 
Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Έργου FaRInn
— Την 4η Συνάντηση του 
Έργου FaRInn στο 
Μαυροβούνιο
— Συνεντεύξεις με βασικούς 
παράγοντες
— Ενημέρωση για τα νέα του 
έργου και την πρόοδο των 
δραστηριοτήτων

Στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο...



FaRInn
Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries 

Επίλογος

Το παρόν τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Το επόμενο τεύχος θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2014

για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014.

Το έργο θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

Για την ομάδα έργου FaRInn,

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

κ. Ευστράτιος Βουγιούκας, Υπεύθυνος Έργου

κ. Γεώργιος Χατζαργυρός, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

κ. Ιωάννης Μπακούρος, Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Πολιτικών Καινοτομίας

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη σας!

Μέσω του έργου FaRInn έχουν γίνει αρκετές δημοσιεύσεις που μπορείτε να τις βρείτε στο:www.farinn.eu


