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Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries

FaRInn

Καλωσορίσατε!
Ασςϊ είμαι ςξ 4ξ εμημεοχςικϊ δελςίξ ςξσ έογξσ FaRInn, ςξ ξπξίξ καλϋπςει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Ταμείξσ Αμάπςσνηπ Βξοείξσ Αιγαίξσ απϊ ςξμ Ιαμξσάοιξ ςξσ 2014 μέυοι και ςξμ Ιξϋμιξ ςξσ 2014.
Τξ εμημεοχςικϊ δελςίξ πεοιλαμβάμει:





Τα βαρικά ρςξιυεία ςξσ Έογξσ — Σϋμςξμη πεοιγοατή ςξσ Έογξσ



Τημ Δμημεοχςική Σσμάμςηρη για ςημ Υπεϋθσμη Καιμξςξμία πξσ
διξογαμόθηκε απϊ κξιμξϋ με ςξ Δπιμεληςήοιξ Σάμξσ, ρςξ Βαθϋ
ςηπ Σάμξσ

Τημ 4η Σσμάμςηρη ςξσ Έογξσ ρςξ Kolasin ςξσ Μασοξβξσμίξσ
Τημ Δκδήλχρη για ςημ Υπεϋθσμη Καιμξςξμία πξσ διξογαμόθηκε
απϊ κξιμξϋ με ςξ Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ, με ειδικϊ κξιμϊ ςξσπ
Φξιςηςέπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ

Δκ μέοξσπ ςηπ Ομάδαπ Έογξσ ςξσ
FaRInn, ξ Δ/μςήπ ςξσ ΠΤΑ ΒΑ ραπ
καλχρξοίζει ρςημ ρσλλξγική ποξρπάθεια ςηπ Ομάδαπ πξσ είμαι σπεϋθσμη
για ςιπ δοάρειπ επικξιμχμίαπ και ςη
δημιξσογία
ςξσ εμημεοχςικξϋ δελςίξσ!

Δημήςοηπ
Ποχςξϋληπ,
Δ/μςήπ ΠΤΑ ΒΑ

Σηοιτεία ηοσ έργοσ
Η ρϋμβαρη υοημαςξδϊςηρηπ ςξσ
έογξσ σπξγοάτηκε ρςιπ 30 Νξεμβοίξσ 2012
και η ρσμτχμία
ρϋμποανηπ ςηπ εςαιοικήπ ρυέρηπ
ρςιπ 18 Νξεμβοίξσ 2012.

Σσμξλικϊπ ρςϊυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η
βελςίχρη ςηπ διαδικαρίαπ εδατικήπ,
ξικξμξμικήπ και κξιμχμικήπ εμρχμάςχρηπ ρςη
Νξςιξαμαςξλική Δσοόπη και η ρσμβξλή ρςημ
ρςαθεοϊςηςα και αμςαγχμιρςικϊςηςα ςηπ
πεοιξυήπ μέρχ ςηπ αμάπςσνηπ διακοαςικόμ
εςαιοικόμ ρυέρεχμ και κξιμόμ δοάρεχμ ρε
θέμαςα ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ. Πεοιρρϊςεοεπ
λεπςξμέοειεπ:
http://www.southeasteurope.net/en/

4η Ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ,
Ποϊγοαμμα SEE
Ποξςεοαιϊςηςα: Διεσκϊλσμρη ςηπ Καιμξςξμίαπ
και ςηπ Δπιυειοημαςικϊςηςαπ
Πεοιξυή παοέμβαρηπ: Βελςίχρη ςχμ Σσμθηκόμ και ςξσ Πλαιρίξσ για ςημ Διεσκϊλσμρη
ςηπ Αμάπςσνηπ ςηπ Καιμξςξμίαπ

Σσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ
έογξσ: 1,354,271.24 €
Σσμειρτξοά ςξσ ΔΤΠΑ: 894,486.99 €
Σσμειρτξοά ςξσ IPA: 256,643.56 €
Σσμειρτξοά ςξσ ENPI: 0,00 €
Ημεοξμημία έμαονηπ / ημεοξμημία
λήνηπ: 2012-10 / 2014-09

Το έργο
Ο κϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσ έογξσ FaRInn είμαι η βελςίχρη ςϊρξ ςχμ ρσμθηκόμ ϊρξ και ςξσ στιρςάμεμξσ πλαιρίξσ
αμάπςσνηπ, ποξκειμέμξσ μα αμξίνει ξ δοϊμξπ για έμα Μξμςέλξ Καιμξςξμίαπ ρςη Νξςιξαμαςξλική Δσοόπη πξσ
θα ρέβεςαι ςιπ αουέπ ςηπ αειτξοίαπ, ςηπ κξιμχμικήπ εσθϋμηπ και ςηπ καλϋςεοηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ.
Ασςϊπ ξ γεμικϊπ ρςϊυξπ μπξοεί μα αμαλσθεί ρςξσπ ακϊλξσθξσπ ειδικξϋπ ρςϊυξσπ:
• Να ποξχθηθεί η αμςαλλαγή μεςανϋ ςχμ πεοιτεοειόμ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEE, ρυεςικά με ςιπ
εμπειοίεπ, ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ και ςιπ ξοθέπ ποακςικέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ σπεϋθσμη καιμξςξμία.
• Να εμιρυσθεί η ικαμϊςηςα ςχμ τξοέχμ καιμξςξμίαπ ρςξ μα ρυεδιάζξσμ και μα σλξπξιξϋμ ρςοαςηγικέπ σπεϋθσμηπ καιμξςξμίαπ.
• Να ασνηθεί η εσαιρθηςξπξίηρη αματξοικά με ςα πλεξμεκςήμαςα, πξσ ποξρτέοει η σπεϋθσμη καιμξςξμία,
μεςανϋ ςχμ ποξρδιξοιρμέμχμ ξμάδχμ ρςϊυχμ, ξι ξπξίεπ και ξοίζξμςαι χπ βαρικξί παοάγξμςεπ δημιξσογίαπ και
υοήρηπ καιμξςξμίαπ.
• Να ασνηθεί η εσαιρθηςξπξίηρη αματξοικά με ςα πλεξμεκςήμαςα, πξσ ποξρτέοει η σπεϋθσμη καιμξςξμία,
μεςανϋ ςξσ εσοϋςεοξσ κξιμξϋ.
• Να ξδηγήρει ρςξμ ρυεδιαρμϊ, ρςημ εταομξγή και ρςξμ έλεγυξ ςχμ ρςξιυείχμ εμϊπ μέξσ, μξμςέλξσ πξλιςικήπ
για ςημ σπεϋθσμη καιμξςξμία ρε διάτξοξσπ ςξμείπ παοαγχγήπ ρςημ πεοιξυή ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
• Να παοαυθεί έμα ρυέδιξ δοάρηπ, με ρυεςικέπ ρσρςάρειπ, για ςξ μέλλξμ ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ ποχςξβξσλιόμ για ςημ σπεϋθσμη καιμξςξμία για ςημ γεχγοατική πεοιξυή ςξσ κάθε ρσμμεςέυξμςα εςαίοξσ.
• Να μεςατεοθξϋμ ςα διδάγμαςα – πξσ θα παοαυθξϋμ απϊ ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ - ρυεςικά με ςημ σπεϋθσμη
καιμξςξμία—ρε ςξσλάυιρςξμ ςοειπ άλλεπ πεοιτέοειεπ ρςημ πεοιξυή ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEE.

Τν παξόλ ελεκεξωηηθό δειηίν δεκνζηεύεηαη από ην Πεξηθεξεηαθό Τακείν Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ,
Εηαίξνπ ηνπ Έξγνπ FaRInn. Ο ζηόρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηόπνο ζπλαληήζεωο γηα ηα λέα θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα όινπο
όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Υπεύζπλε Καηλνηνκία ζηελ Ειιάδα, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ν.Α. Επξώπεο.

FaRInn
Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries

Διοργάμωση Εκδήλωσης για τημ Υπεύθυμη Καιμοτομία σε στοχευόμεμο κοιμό, τους Φοιτητές του Παμεπιστημίου Αιγαίου, 13 Μαρτίου, Λόφος Παμεπιστημίου—Μυτιλήμη
Τημ Πέμπςη 13 Μαοςίξσ, ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Αμτιθέαςοξ ςξσ
Τμήμαςξπ Γεχγοατίαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ, ρςη Μσςιλήμη,
ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ έογξ «Σεμιμάοιξ για ςημ Υπεϋθσμη Καιμξςξμία ρςξσπ Φξιςηςέπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ».
Διρηγήρειπ έγιμαμ ςϊρξ απϊ ςημ Ομάδα Έογξσ ςξσ ΠΤΑ ΒΑ ϊρξ και
απϊ ςξσπ καθηγηςέπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ κ. Κίζξ Θαμάρη
και Σκάλκξ Δημήςοηπ, εκείμξ ϊμχπ πξσ νευόοιρε ρςημ εκδήλχρη
ήςαμ ξι παοξσρία επιυειοημαςιόμ ςξσ ΒΑ ξι ξπξίξι με ρςιπ ειρηγήρειπ ςξσπ ςϊμιραμ ςξμ οϊλξ πξσ έπαινε η καιμξςξμία ρςημ αμάπςσνη
ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσπ.
Ιδιαίςεοα εμδιατέοξσρα ήςαμ και η ειρήγηρη ςηπ καπ Δλέμηπ Πίςρα
απϊ ςξμ Γσμαικείξ Σσμεςαιοιρμϊ Μερξςϊπξσ, η ξπξία έκαμε ςημ
διαπίρςχρη ϊςι για υοϊμια ξ Σσμεςαιοιρμϊπ καιμξςξμξϋρε υχοίπ μα
έυει
ρσμείδηρη ϊςι ςξ
κάμει. Όμχπ ςελικά η καιμξςξμίεπ πξσ ετάομξρε ςϊρξ
ρςημ υοήρη ςχμ ποόςχμ σλόμ ϊρξ και ρςξ επίπεδξ ςηπ
παοαγχγήπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ, ήςαμ εκείμεπ πξσ ςξσ
επέςοεφαμ μα αμαπςσυθεί και μα θεχοείςαι ρήμεοα έμαπ
απϊ ςξσπ πιξ επιςσυημέμξσπ γσμαικείξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ
με βοαβεϋρειπ, ςϊρξ ρςημ Δλλάδα ϊρξ και ρςξ ενχςεοικϊ.
Νϊςα καιμξςξμίαπ έτεοε ρςημ ρσμάμςηρη και ξ Φξιςηςήπ
ςξσ Τμήμαςξπ Δπιρςήμηπ Τοξτίμχμ και Διαςοξτήπ απϊ
ςημ Λήμμξ κ. Μαλαμέληπ Παμαγιόςηπ, ξ ξπξίξπ αματέοθηκε ρε μια ρειοά απϊ καιμξςξμικά διαςοξτικά ποξψϊμςα,
ςα ξπξία ρυεδιάρθηκαμ απϊ ςξσπ Φξιςηςέπ ςξσ Τμήμαςξπ
ςηπ Λήμμξσ και βοαβεϋςηκαμ ρε ρυεςικξϋπ διαγχμιρμξϋπ.
Σημαμςικϊ ρημείξ ρςημ εκδήλχρη απξςέλερε η ρημείχρη ςξσ Δπιρςημξμικξϋ Υπεϋθσμξσ ςξσ έογξσ
καθ. κ. Μπακξϋοξσ, ξ ξπξίξπ ςϊμιρε ϊςι η Πεοιτέοεια Βξοείξσ Αιγαίξσ είμαι η ποόςη Πεοιτέοεια
ςηπ υόοαπ, η ξπξία αρυξλείςαι με ςξ ποχςξπξοιακϊ ζήςημα ςηπ Υπεύθυνης Καινοτομίας.

Διοργάνωζη εκδήλωζης για ηην Υπεύθσνη Καινοηομία, 30 Μαΐοσ, Σάμος
Τημ Παοαρκεσή 30 Μαΐξσ, ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ Αίθξσρα Δκδηλόρεχμ ςξσ Ξεμξδξυείξσ ΣΑΜΟΣ, ρςξ Βαθϋ
ςηπ Σάμξσ, η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςξ έογξ «Δκδήλχρη για
ςημ Υπεϋθσμη Καιμξςξμία, με ρςϊυξ ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ
Τελικξϋ Σσμεδοίξσ ςξσ Έογξσ».
Η εκδήλχρη διξογαμόθηκε απϊ κξιμξϋ με ςημ Αμςιπεοιτέοεια Σάμξσ και ςξ Δπιμεληςήοιξ Σάμξσ.
Μεςά ςξσπ υαιοεςιρμξϋπ πξσ απεϋθσμαμ ξι εκποϊρχπξι
ςηπ Αμςιπεοειτέοειαπ Σάμξσ και ςξσ Δπιμεληςηοίξσ Σάμξσ, ειρηγήρειπ έγιμαμ απϊ ςημ Ομάδα Έογξσ ςξσ ΠΤΑ ΒΑ
και ςξσ Δπιμεληςηοίξσ Σάμξσ, ϊπξσ παοξσριάρςηκαμ ξι
ρςϊυξι και ςα μέυοι ρήμεοα απξςελέρμαςα ςξσ έογξσ.
Τιπ ειρηγήρειπ παοακξλξϋθηραμ – με ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ - πξλλά άςξμα, ποξεουϊμεμα κσοίχπ απϊ ςημ επιυειοημαςική κξιμϊςηςα ςηπ Σάμξσ, ςξ εμδιατέοξμ ςχμ ξπξίχμ ξδήγηρε ρε μια γϊμιμη και ζχμςαμή ρσζήςηρη αμάμερα ρςξσπ ειρηγηςέπ και ςξ κξιμϊ,
δημιξσογόμςαπ ςημ αιριϊδξνη αίρθηρη ϊςι ποξκλήρειπ ϊπχπ ασςή ςηπ σπεϋθσμηπ καιμξςξμικήπ επιυειοημαςικϊςηςαπ μπξοξϋμ μα αμςιμεςχπιρθξϋμ με επιτυχία στο μέλλον από τα νησιά

μας.
Μέζω ηνπ έξγνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο δεκνζηεύζεηο πνπ κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζην: www.farinn.eu
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4η Συμάμτηση του Έργου FaRInn, 7-9 Απριλίου, στο Kolasin του Μαυροβουμίου

Σςιπ 7, 8 και 9 Αποιλίξσ ςξσ 2014 ρςξ Kolasin ςξσ Μασοξβξσμίξσ και σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ Μασοξβξϋμιξσ Δςαίοξσ «Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi & Prokletije», ποαγμαςξπξιήθηκε με
ςημ ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ εςαίοχμ ςξσ έογξσ ςξ 4ξ
Project Meeting και η 4η Steering Committee ςξσ
Έογξσ FaRInn.
Σςϊυξπ ςξσ 4ξσ Project Meeting ήςαμ ξ έλεγυξπ ςηπ
ποξϊδξσ ςημ ξπξία έυξσμ ρημειόρει ξι εςαίοξι αματξοικά με ςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ/παοαδξςέχμ
ςα ξπξία έυξσμ αμαλάβει, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ Πακέςχμ
Δογαρίαπ ςξσ έογξσ.

Σημαμςική ήςαμ η παοξσρία ςηπ Πεοιτέοειαπ ςξσ
Βξοείξσ Αιγαίξσ. Τα ρςελέυη ςηπ ξπξίαπ παοξσρίαραμ ϊλξ ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςχμ πιλξςικόμ έογχμ,
ςα ξπξία θα σλξπξιηθξϋμ μέυοι ςημ διεμέογεια ςξσ
ςελικξϋ ρσμεδοίξσ ςξσ έογξσ, ςημ δεϋςεοη βδξμάδα
ςξσ Σεπςεμβοίξσ ρςημ Μσςιλήμη. Τξ Βϊοειξ Αιγαίξ
χπ ξ ρσμςξμιρςήπ εςαίοξπ ασςήπ ςηπ δοάρηπ, επιρήμαμε ϊςι ϊλεπ ξι εμέογειεπ πξσ θα γίμξσμ θα ποέπει
και μα είμαι ρϋμτχμεπ με ϊλεπ ςιπ αουέπ ςηπ σπεϋθσμηπ καιμξςξμίαπ και επιυειοημαςικϊςηςαπ αλλά και
μα επικεμςοχθξϋμ ρςημ εμεογή ρσμμεςξυή επιυειοημαςικόμ ξμάδχμ ςξπικόμ ή/και πεοιτεοειακόμ.
Τέλξπ, ςξμίρθηκε ϊςι η ποξόθηρη ςηπ ιδέαπ ςξσ μέξσ ‘κξιμχμικξϋ’ ρσμεςαιοιρςικξϋ μξμςέλξσ — και
ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Βξοείξσ Αιγαίξσ ςχμ ‘γσμαικείχμ ρσμεςαιοιρμόμ’ - θα απξςελέρει και ςημ κεμςοική ιδέα και ςξ αμςικείμεμξ ςξσ ςελικξϋ ρσμεδοίξσ ςξσ FARINN με ςημ ρσμμεςξυή μεγάλξσ αοιθμξϋ
έμπειοχμ ρσμβξϋλχμ και επιυειοημαςιόμ απϊ επςά εσοχπαψκέπ υόοεπ.

Στο επόμεμο εμημερωτικό δελτίο...
Σςξ επϊμεμξ εμημεοχςικϊ
δελςίξ πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με:
— Τημ 4η & ςημ 5η Τξπική
Δπιςοξπή Παοακξλξϋθηρηπ
ςξσ Έογξσ FaRInn
— Τξ Τελικϊ Σσμέδοιξ ςξσ
Έογξσ
— Σσμεμςεϋνειπ με βαρικξϋπ
παοάγξμςεπ
— Τξμ απξλξγιρμϊ ςξσ
Έογξσ

Μέζω ηνπ έξγνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο δεκνζηεύζεηο πνπ κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζην :www.farinn.eu
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Επίλογος
Τξ παοϊμ ςεϋυξπ ςξσ Δμημεοχςικξϋ Δελςίξσ καλϋπςει ςημ πεοίξδξ απϊ ςξμ Ιαμξσάοιξ ςξσ
2014 μέυοι και ςξμ Ιξϋμιξ ςξσ 2014. Τξ επϊμεμξ ςεϋυξπ θα εκδξθεί ςξμ Σεπςέμβοιξ ςξσ 2014
για ςημ πεοίξδξ Ιξσλίξσ - Σεπςεμβοίξσ 2014.
Τξ έογξ θα ξλξκληοχθεί ρςιπ 30 Σεπςεμβοίξσ 2014.

Για ςημ ξμάδα έογξσ FaRInn,
ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Ταμείξσ Αμάπςσνηπ Βξοείξσ Αιγαίξσ
κ. Δσρςοάςιξπ Βξσγιξϋκαπ, Υπεϋθσμξπ Έογξσ
κ. Γεόογιξπ Χαςζαογσοϊπ, Αμαπληοχςήπ Υπεϋθσμξπ Έογξσ
κ. Ιχάμμηπ Μπακξϋοξπ, Δμπειοξγμόμξμαπ ρε Θέμαςα Πξλιςικόμ Καιμξςξμίαπ

Δσυαοιρςξϋμε για ςξ εμδιατέοξμ και ςημ σπξρςήοινη ραπ!

Μέζω ηνπ έξγνπ FaRInn έρνπλ γίλεη αξθεηέο δεκνζηεύζεηο πνπ κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζην:www.farinn.eu

