
                                                                                                                                

 

 Ακρωνύμιο •             EX-INT 
 Τίτλος Έργου 

 

•  Management of change of borders of the European Union from 
externally to internally and preparation for the new frame of cross-

border collaboration 

(Διαχείριση της αλλαγής των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
εξωτερικά σε εσωτερικά και προετοιμασία για το νέο πλαίσιο 

διασυνοριακής συνεργασίας) 

 Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERACT 

 Προϋπολογισμός 

Έργου 

• 1.547.000,00 € 

 Προϋπολογισμός 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•   757.500,00 € 

 Έναρξη / Λήξη • 5/2005 - 12/2007 

 Εταιρικό Σχήμα 
 

•  Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος) 
•  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

•  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

•  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  
•  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

•  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Τσεχίας 
(Τσεχία) 

•  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας (Βουλγαρία) 

•  Γραφείο Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Κύπρου (Κύπρος) 
 

 
Αντικείμενο       • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Συνοπτική 
Περιγραφή 

 Οι δομές διασυνοριακής συνεργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Πρωτοβουλιών (PHARE CBC, MEDA, INTERREG) αποτελούν ένα οικείο πλαίσιο 

για τους περισσότερους εταίρους εντός της επικράτειας τους. Όμως, η 
συνειδητοποίηση των αναγκών και των περιορισμών σε κάθε πλευρά των 

εξωτερικών συνόρων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιορισμένη, ειδικά 

ανάμεσα στους δυνητικούς υποψήφιους εταίρους έργων. Έτσι η πιθανότητα 
συνεργασίας σε πολλές περιπτώσεις παραμένει ανεκμετάλλευτη. 

Αυτή η ανεπάρκεια προβάλλει τις ανομοιότητες στις διοικητικές διαδικασίες των 
σχετικών προγραμμάτων, η οποίες αποτελούν περαιτέρω εμπόδιο στον 

αποδοτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και έργων. Όμως η 
κατάσταση αυτή αλλάζει ή αναμένεται να αλλάξει στο προσεχές μέλλον, με την 

εισαγωγή των νέων Διασυνοριακών Επιχειρησιακών Προγράμματα μετά το 

2007. 
Σκοπός του έργου EXINT είναι να προετοιμάσει του εταίρους για την αλλαγή 

του πλαισίου διασυνοριακής συνεργασίας (διεύρυνση της Ε.Ε., Διασυνοριακά 
Προγράμματα, Ν.Ν.Ι.) και να διευκολύνει τη μεταφορά εμπειρίας από τη 

συσσωρευμένη τεχνογνωσία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. 

 
 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: 

•  Η συλλογή και διάδοση τη συνεργασίας στα πρώην εξωτερικά 

ευρωπαϊκά σύνορα,  

• Η διαθεσιμότητα της αποκτηθείσας γνώσης στους εταίρους,  

 



                                                                                                                                

 

 Παραδοτέα 

•   Συλλογή - τεκμηρίωση της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί 

από όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία INTERREG από το 1990 μέχρι σήμερα. 

 Καταγραφή των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στο χώρο 

της διασυνοριακής συνεργασίας. 
 

•  Δημιουργία «θεματικών βιβλιοθηκών» και οδηγών – συλλογών    
βέλτιστων πρακτικών  

  

 

 

 

 

 

 

• Η προετοιμασία για την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006 και 

τις μετά το 2006 Προγραμματικές Περιόδους και η αποτελεσματική 

ενίσχυση μέσα από τον κύκλο της ολοκλήρωσης (π.χ. 
Προγραμματισμός, Διαχείριση Προγραμμάτων, ανάπτυξη κοινών 

προτάσεων, υλοποίηση, αξιολόγηση) 

  
 

 


