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•
FARINN
• Facilitating Responsible Innovation in South East Europe Countries
(Γηεπθόιπλζε ηεο Τπεύζπλεο Καηλνηνκίαο ζηηο Xώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθή
Δπξώπεο)
•
South East Europe
•

1.055.916,29 €

•

137.927,24 €

•
10/2012 - 9/2014
•
Centre for Innovation and Economic Development - CISE (Δπηθεθαιήο
Δηαίξνο) (Ιηαιία)
• Development Centre Litija (ινβελία)
• Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
• Δπηκειεηήξην άκνπ
• Timis County Economic and Social Development Agency (Ρνπκαλία)
• University of Szeged (Οπγγαξία)
• Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi & Prokletije
(Μαπξνβνύλην)
• Sarajevo Economic Region Development Agency (Βνζλία & Δξδεγνβίλε)
•
Entrepreneurship / Innovation
Γηα ην έξγν FARINN, ε πξόθιεζε είλαη λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
απνθνκίδνπλ ηόζν νη επηρεηξήζεηο όζν θαη ε θνηλωλία ζην ζύλνιό ηεο από
ηελ πηνζέηεζε ηεο ππεύζπλεο θαηλνηνκίαο θαη έηζη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
δνθηκάζνπλ νινθιεξωκέλα κνληέια γηα απηό.
Καηά ζπλέπεηα, θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ FARINN είλαη ε βειηίωζε ηόζν ηωλ
ζπλζεθώλ όζν θαη ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα
αλνίμεη ν δξόκνο γηα ηελ εθαξκνγή ελόο Μνληέινπ Καηλνηνκίαο ζηε
Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε πνπ ζα ζέβεηαη ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ηεο
θνηλωληθήο επζύλεο θαη ηεο θαιύηεξεο πνηόηεηαο δωήο.
Δηδηθόηεξα, ην έξγν απνβιέπεη ζην:
 λα πξνωζεζεί ε αληαιιαγή κεηαμύ ηωλ πεξηθεξεηώλ ηεο πεξηνρήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο SEE, ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο, ηνπο πεξηνξηζκνύο
θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεύζπλε θαηλνηνκία
 λα εληζρπζεί ε ηθαλόηεηα ηωλ θνξέωλ θαηλνηνκίαο ζην λα
ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ ζηξαηεγηθέο ππεύζπλεο θαηλνηνκίαο
 λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα,
πνπ
πξνζθέξεη
ε
ππεύζπλε
θαηλνηνκία,
κεηαμύ
ηωλ
πξνζδηνξηζκέλωλ νκάδωλ ζηόρωλ, νη νπνίεο θαη νξίδνληαη ωο
βαζηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο θαηλνηνκίαο
 λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα,
πνπ πξνζθέξεη ε ππεύζπλε θαηλνηνκία, κεηαμύ ηνπ επξύηεξνπ
θνηλνύ
 λα παξαρζεί έλα ζρέδην δξάζεο, κε ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, γηα ην
κέιινλ ηωλ πνιηηηθώλ θαη ηωλ πξωηνβνπιηώλ γηα ηελ ππεύζπλε
θαηλνηνκία γηα ηελ γεωγξαθηθή πεξηνρή ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα
εηαίξνπ
 λα κεηαθεξζνύλ ηα δηδάγκαηα – πνπ ζα παξαρζνύλ από ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ - ζρεηηθά κε ηελ ππεύζπλε θαηλνηνκία - ζε
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο άιιεο πεξηνρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο
SEE.

Παπαδοηέα
• Αλάιπζε ηωλ πξναπαηηνπκέλωλ ζπλζεθώλ θαη ηωλ δνκηθώλ ζηνηρείωλ
ηνπ πιαηζίνπ Τπεύζπλεο Καηλνηνκίαο ζην Βόξεην Αηγαίν
• (Work Plan) Πιάλν Τινπνίεζεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
• ύληαμε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Τπεύζπλε Καηλνηνκία
•Παξνπζίαζε ηεο Μεζόδνπ Παξαγωγήο ηνπ Παξαδνζηαθνύ Πξνϊόληνο
ηεο Υάριαο από ηνλ Γπλαηθείν πλεηαηξηζκό Μεζνηόπνπ
• Τιηθό Γεκνζηόηεηαο (usb sticks - ζεκεηωκαηάξηα - θωηνγξαθίεο από
ζπλαληήζεηο)
• Σειηθό πλέδξην / Lead up event / εκηλάξην γηα Φνηηεηέο

