
 

 

Διευκόλυμση της Υπεύθυμης Καιμοτομίας στις Χώρες της Νοτιοαματολικής 

Ευρώπης  

Ασςό είμαι ςξ 5ξ εμημεοχςικό δελςίξ ςξσ έογξσ FaRInn, ςξ ξπξίξ καλύ-

πςει ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ Πεοιτεοειακξύ Ταμείξσ Αμάπςσνηπ Βξοεί-

ξσ Αιγαίξσ από ςξμ Ιξύλιξ ςξσ 2014 μέυοι και ςξμ Σεπςέμβοιξ ςξσ 

2014. 

Τξ εμημεοχςικό δελςίξ πεοιλαμβάμει: 

 

 Τα βαρικά ρςξιυεία ςξσ Έογξσ — Σύμςξμη πεοιγοατή ςξσ Έογξσ 

 Τξ Τελικό Σσμέδοιξ ςξσ Έογξσ ςξ ξπξίξ διενήυθη ρςημ Μσςιλήμη 

ρςιπ 10 Σεπςεμβοίξσ 

 Τημ Δπίρκεφη Δογαρίαπ ςχμ Δςαίοχμ ςξσ Έογξσ ρςξμ Αγοξςξσοι-

ρςικό Σσμεςαιοιρμό Μερξςόπξσ  

 

Καλωσορίσατε! 

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. 

Σσμξλικόπ ρςόυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η 

βελςίχρη ςηπ διαδικαρίαπ εδατικήπ, 

ξικξμξμικήπ και κξιμχμικήπ εμρχμάςχρηπ ρςη 

Νξςιξαμαςξλική Δσοώπη και η ρσμβξλή ρςημ 

ρςαθεοόςηςα και αμςαγχμιρςικόςηςα ςηπ 

πεοιξυήπ μέρχ ςηπ αμάπςσνηπ διακοαςικώμ 

εςαιοικώμ ρυέρεχμ και κξιμώμ δοάρεχμ ρε 

θέμαςα ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ. Πεοιρρόςεοεπ 

λεπςξμέοειεπ: http://www.southeast-

europe.net/en/  

 

NEWSLETTER  
Τεύυξπ 5 

Στοιχεία του έργου  

Το έργο 

Ο κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ FaRInn είμαι η βελςίχρη ςόρξ ςχμ ρσμθηκώμ όρξ και ςξσ στιρςάμεμξσ πλαιρίξσ 

αμάπςσνηπ, ποξκειμέμξσ μα αμξίνει ξ δοόμξπ για έμα Μξμςέλξ Καιμξςξμίαπ ρςη Νξςιξαμαςξλική Δσοώπη πξσ 

θα ρέβεςαι ςιπ αουέπ ςηπ αειτξοίαπ, ςηπ κξιμχμικήπ εσθύμηπ και ςηπ καλύςεοηπ πξιόςηςαπ ζχήπ.  

Ασςόπ ξ γεμικόπ ρςόυξπ μπξοεί μα αμαλσθεί ρςξσπ ακόλξσθξσπ ειδικξύπ ρςόυξσπ: 

• Να ποξχθηθεί η αμςαλλαγή μεςανύ ςχμ πεοιτεοειώμ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEE, ρυεςικά με ςιπ 

εμπειοίεπ, ςξσπ πεοιξοιρμξύπ και ςιπ ξοθέπ ποακςικέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ σπεύθσμη καιμξςξμία. 

• Να εμιρυσθεί η ικαμόςηςα ςχμ τξοέχμ καιμξςξμίαπ ρςξ μα ρυεδιάζξσμ και μα σλξπξιξύμ ρςοαςηγικέπ σπεύθσ-

μηπ καιμξςξμίαπ. 

• Να ασνηθεί η εσαιρθηςξπξίηρη αματξοικά με ςα πλεξμεκςήμαςα, πξσ ποξρτέοει η σπεύθσμη καιμξςξμία, 

μεςανύ ςχμ ποξρδιξοιρμέμχμ ξμάδχμ ρςόυχμ, ξι ξπξίεπ και ξοίζξμςαι χπ βαρικξί παοάγξμςεπ δημιξσογίαπ και 

υοήρηπ καιμξςξμίαπ. 

• Να ασνηθεί η εσαιρθηςξπξίηρη αματξοικά με ςα πλεξμεκςήμαςα, πξσ ποξρτέοει η σπεύθσμη καιμξςξμία, 

μεςανύ ςξσ εσούςεοξσ κξιμξύ. 

• Να ξδηγήρει ρςξμ ρυεδιαρμό, ρςημ εταομξγή και ρςξμ έλεγυξ ςχμ ρςξιυείχμ εμόπ μέξσ, μξμςέλξσ πξλιςικήπ 

για ςημ σπεύθσμη καιμξςξμία ρε διάτξοξσπ ςξμείπ παοαγχγήπ ρςημ πεοιξυή ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

• Να παοαυθεί έμα ρυέδιξ δοάρηπ, με ρυεςικέπ ρσρςάρειπ, για ςξ μέλλξμ ςχμ πξλιςικώμ και ςχμ ποχςξβξσ-

λιώμ για ςημ σπεύθσμη καιμξςξμία για ςημ γεχγοατική πεοιξυή ςξσ κάθε ρσμμεςέυξμςα εςαίοξσ. 

• Να μεςατεοθξύμ ςα διδάγμαςα – πξσ θα παοαυθξύμ από ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ - ρυεςικά με ςημ σπεύθσμη 

καιμξςξμία — ρε ςξσλάυιρςξμ ςοειπ άλλεπ πεοιτέοειεπ ρςημ πεοιξυή ςξσ ποξγοάμμαςξπ SEE. 

Η ρύμβαρη υοημαςξδόςηρηπ ςξσ 

έογξσ σπξγοάτηκε ρςιπ 30 Νξεμ-

βοίξσ 2012  και η ρσμτχμία 

ρύμποανηπ ςηπ εςαιοικήπ ρυέρηπ 

ρςιπ 18 Νξεμβοίξσ 2012. 

 Σσμξλικόπ ποξϋπξλξγιρμόπ 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  

4η Ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ,  

Ποόγοαμμα SEE 

Ποξςεοαιόςηςα: Διεσκόλσμρη ςηπ Καιμξςξμίαπ 

και ςηπ Δπιυειοημαςικόςηςαπ  

Πεοιξυή παοέμβαρηπ: Βελςίχρη ςχμ Σσμθη-

κώμ και ςξσ Πλαιρίξσ για ςημ Διεσκόλσμρη 

ςηπ Αμάπςσνηπ ςηπ Καιμξςξμίαπ  

Δκ μέοξσπ ςηπ Ομάδαπ Έογξσ ςξσ 

FaRInn, ξ Δ/μςήπ ςξσ ΠΤΑ ΒΑ ραπ 

καλχρξοίζει ρςημ ρσλλξγική ποξρπά-

θεια ςηπ Ομάδαπ πξσ είμαι σπεύθσμη 

για ςιπ δοά-

ρειπ επικξι-

μχμίαπ και ςη 

δημιξσογία 

ςξσ εμημεοχ-

ςικξύ δελςί-

ξσ! 
Δημήςοηπ 

Ποχςξύληπ,  

Δ/μςήπ ΠΤΑ ΒΑ 
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FaRInn 

Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries  

Τα κύρια ςυμπερϊςματα ςτα οπούα κατϋληξε το ςυνϋδριο θα μπορούςαν να ςυνοψιςτούν ςτα 

εξόσ: 1.Η ϋννοια τησ Υπεύθυνησ Καινοτομύασ ςτο επύπεδο τησ κοινωνύασ και των πολιτών εξα-

κολουθεύ να εύναι αδύναμη και εκτιμϊται ότι το FaRInn ςυνειςϋφερε πολλϊ προσ την βελτύω-

ςησ αυτόσ τησ κατϊςταςησ. 2.Υπϊρχουν επιχειρόςεισ οι οπούεσ 

πολλϋσ φορϋσ ςυμπεριφϋρεται με υπεύθυνο τρόπο, χωρύσ όμωσ 

και οι ύδιεσ να το γνωρύζουν. 3.Οι ϊνθρωποι των επιχειρόςεων 

ϋχουν αρχύςει να κατανοούν τα οφϋλη τησ, βϊζοντασ ςτην ατζϋ-

ντα των επιχειρόςεων τουσ, παραμϋτρουσ  τησ Υ.Κ.. 4.Οι Δημόςι-

εσ Αρχϋσ φαύνονται πρόθυμεσ να ςυμπεριλαμβϊνουν την χρημα-

τοδότηςη Δρϊςεων Υ.Κ. ςτα Επιχειρηςιακϊ τουσ Προγρϊμματα. 

5.Περιςςότερεσ ενϋργειεσ ευαιςθητοπούηςησ τησ επιχειρηματικόσ 

κοινότητασ απαιτούνται από την πλευρϊ των Δημοςύων Αρχών. Ο 

καλύτεροσ τρόποσ για να γύνει αυτό εύναι η εμπλοκό περιςςότε-

ρων κοινωνικών φορϋων ςε αυτϋσ τισ ενϋργειεσ. 6.Η ανϊπτυξη Πιλοτικών Δρϊςεων αναδεύ-

χθηκε ωσ ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για να περϊςει το μόνυμα τησ Υ.Κ. ςτην κοινωνύα. Ωσ 

εκ τούτου, απαιτεύται να αναπτυχθούν περιςςότερεσ τϋτοιεσ Πιλοτικϋσ Δρϊςεισ ςτα επόμενα 

ϋργα τα οπούα θα ϋχουν ωσ αντικεύμενο τουσ την προαγωγό τησ ϋννοιασ τησ Υ.Κ.. 

Τελικό Συμέδριο — Συμπεράσματα 

Το Τελικό Συνϋδριο του Έργου FaRInn — με την ςυμμετοχό όλων των 

διακρατικών εταύρων του — πραγματοποιόθηκε την Τετϊρτη 10 Σε-

πτεμβρύου, ςτην Μυτιλόνη. Οι εργαςύεσ του Συνεδρύου ξεκύνηςαν με 

τον Χαιρετιςμό που απεύθυνε ο Προώςτϊμενοσ τησ Δ/νςησ Ευρωπαώ-

κών Προγραμμϊτων του ΠΤΑ ΒΑ κ. Στρ. Βουγιούκασ. Στην ςυνϋχεια 

ςτο βόμα ανϋβηκε ο κ. Β. Γογγολύδησ ο οπούοσ εκπροςωπώντασ τησ 

Γενικό Γραμματεύα Έρευνασ και Τεχνολογύα, αναφϋρθηκε ςτη Ελληνι-

κό Στρατηγικό Καινοτομύασ ςτο πλαύςιο τησ Νϋασ Προγραμματικόσ 

Περιόδου 2014-2020. Ακολούθηςε η τοποθϋτηςη του κ. Π. Λαμπρό-

πουλου, εκπροςώπου του Επιμελητηρύου Σϊμου ο οπούοσ αναφϋρθη-

κε ςτην αναδειχθεύςα ωσ Καλό Πρακτικό Υπεύθυνησ Καινοτομύασ για 

το Βόρειο Αιγαύο, τουσ Γυναικεύουσ Αγροτουριςτικούσ Συνεταιριςμούσ. Στην ςυνϋχεια—μϋςω 

Skype—οι Σύνεδροι εύχαν την ευκαιρύα να παρακολουθόςουν την ειςόγηςη τησ κασ Στ. Λαςπύ-

τα από το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, με Θϋμα τη Νεανικό Επιχειρηματικότητα & Υπευθυνό-

τητα. Την κα Στ. Λαςπύτα διαδϋχτηκε η κα G. Bubbolini, η οπούα ωσ εκπρόςωποσ του Επικεφα-

λόσ Εταύρου του Έργου "Κϋντρο Καινοτομύασ και Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ του Εμπορικού Επι-

μελητηρύου Forli'-Cesena" και ωσ Project Manager του Έργου αναφϋρθηκε ςτουσ Στόχουσ, τισ 

Δραςτηριότητεσ και τα Αποτελϋςματα του Έργου. Την κα Buddolini ςτο βόμα διαδϋχθηκε ο 

καθηγητόσ κ. Dr. N. Buzás, Δ/ντησ Καινοτομύασ του Πανεπιςτημύου του Szeged τησ Ουγγαρύασ, 

ο οπούοσ και ειςηγόθηκε την κεντρικό ειςόγηςη του Συνεδρύου με θϋμα την Έννοια και τα Χα-

ρακτηριςτικϊ τησ Υπεύθυνησ Καινοτομύασ. Τισ ειςηγόςεισ ακολούθηςε Συζότηςη Στρογγυλόσ 

Τραπϋζησ με κεντρικό θϋμα "Το πλαύςιο τησ Υπεύθυνησ Καινοτομύασ". Συντονιςτόσ τησ ςυζό-

τηςησ όταν ο κ. Γ. Μπακούροσ, Αν. Καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και 

Ειδικόσ Καινοτομύασ τησ ΠΒΑ. Στη ςυζότηςη ςυμμετεύχαν εκπρόςωποι όλων των εταύρων του 

ϋργου FaRInn, καθώσ και ο εκπρόςωποσ του ϋργου KARIM κ.Yann Bouché.  

Τελικό Συμέδριο του Έργου FaRInn — 10 Σεπτεμβρίου 2014 — Μυτιλήμη 

Συμμετοχές και Εισηγήσεις 

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

http://www.ekon.slu.se/macedonia
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Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries  

 Το απόγευμα τησ Τετϊρτησ 10 Σεπτεμβρύ-
ου και μετϊ την λόξη των εργαςιών του 
Τελικού Συνεδρύου του Έργου FaRInn, τα 
ςτελϋχη των εταύρων του ϋργου επιςκϋ-
φτηκαν τισ εγκαταςτϊςεισ του Αγροτουρι-
ςτικού Συνεταιριςμού Γυναικών Μεςοτό-
που.  
 
Η Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου ϋχοντασ 
επιλϋξει ωσ Καλό Πρακτικό Υπεύθυνησ 
Καινοτομικόσ δραςτηριότητασ την λει-
τουργύα των Γυναικεύων Συνεταιριςμών 
τησ Λϋςβου, διοργϊνωςε επύςκεψη ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ ενόσ από τουσ πιο επιτυχημϋνουσ ςυνεταιριςμούσ του εύδουσ, αυτόν του Μεςοτό-
που, προκειμϋνου οι εταύροι του ϋργου να μπορϋςουν να αποκτόςουν πληρϋςτερη εικόνα για αυ-
τούσ. 
 
Εκεύ, αρχικϊ οι ςύνεδροι εύχαν την ευκαιρύα να ενημερωθούν για την δημιουργύα, την ανϊπτυξη 
και την λειτουργύα των Γυναικεύων Συνεταιριςμών γενικϊ, αλλϊ και για αυτόν του Μεςοτόπου 
ειδικότερα από την Πρόεδρο του κα Ελϋνη Πύτςα. 
Στην ςυνϋχεια , οι παραβριςκόμενοι εύχαν την ευκαιρύα να παρακολουθόςουνε το video που παρό-

γαγε η Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου με θϋμα την 
παραγωγό του παραδοςιακού προώόντοσ 
(τροφύμου) τησ χϊχλασ ςτο οπούο πρωταγωνιςτούν 
τα μϋλη του Αγροτουριςτικού Συνεταιριςμού Γυ-
ναικών Μεςοτόπου. Η Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 
μϋςω αυτού του video - το οπούο ακολουθεύ την 
προςϋγγιςη/μεθοδολογύα του story telling - θα 
όθελε να δημιουργόςει ϋνα υπόδειγμα του τρόπου 
με τον οπούο θα μπορούςαν να προβϊλλονται να 
τοπικϊ παραδοςιακϊ προώόντα του Βορεύου Αιγαύ-
ου ςτο ευρύτερο κοινό όχι μόνο τησ Ελλϊδασ, αλλϊ 
κυρύωσ τησ Ευρώπησ. 

Επίσκεψη Εργασίας τωμ Εταίρωμ του Έργου στομ Αγροτουριστικό 

Συμεταιρισμό Γυμαικώμ Μεσοτόπου  

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

http://www.ekon.slu.se/macedonia
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Επίλογος 

Τξ παοόμ ςεύυξπ ςξσ Δμημεοχςικξύ Δελςίξσ καλύπςει ςημ ςελεσςαία πεοίξδξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

Έογξσ από ςξμ Ιξύλιξ ςξσ 2014 μέυοι και ςξμ Σεπςέμβοιξ 2014, καθώπ ςξ Έογξ ξλξκληοώμε-

ςαι ρςιπ 30 Σεπςεμβοίξσ 2014.  

Για ςημ ξμάδα έογξσ FaRInn, 

ςξσ Πεοιτεοειακξύ Ταμείξσ Αμάπςσνηπ Βξοείξσ Αιγαίξσ 

κ. Δσρςοάςιξπ Βξσγιξύκαπ, Υπεύθσμξπ Έογξσ 

κ. Γεώογιξπ Χαςζαογσοόπ, Αμαπληοχςήπ Υπεύθσμξπ Έογξσ 

κ. Ιχάμμηπ Μπακξύοξπ, Δμπειοξγμώμξμαπ ρε Θέμαςα Πξλιςικώμ Καιμξςξμίαπ 

Δσυαοιρςξύμε για ςξ εμδιατέοξμ και ςημ σπξρςήοινη ραπ! 

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

http://www.ekon.slu.se/macedonia

