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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μπαράζ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Έργα

Με χαμόγελα έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που
αυτή τη φορά έγινε στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, μετά την έγκριση της
συμμετοχής της Περιφέρειας σε τρία μεγάλα ευρωπαϊκά έργα προϋπολογισμού 17.6
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση που κατατάσσει την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στις υψηλές θέσεις των ευρωπαϊκών Περιφερειών που συμμετέχουν
σε ανάλογα έργα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια συμμετέχει σε έργα που
χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη ο συνολικός
προϋπολογισμός των έργων στα οποία συμμετέχει ξεπερνά τα 23,5 εκατ. ευρώ και
πλέον αναδεικνύεται σε ενεργό «παίχτη» στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, μαζί με περισσότερους από 200 εταίρους από ολόκληρη την
Ευρώπη.

Την ενημέρωση για τα έργα έκανε εντός και εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος τόνισε ότι
πρόκειται για τρία έργα που δίνουν μεγάλη ώθηση στην επιχειρηματικότητα και την
εξωστρέφεια και αποτελούν ασπίδα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
κινδύνων. Το σημαντικό για την Περιφέρεια είναι ότι, έχοντας κάνει «ποδαρικό» με
τις προηγούμενες συμμετοχές της, εδραιώνει την παρουσία της σε έργα που, χωρίς
κόστος, αποδίδουν όφελος για ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα.

Τα τρία έργα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφορούν σε:

1. Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση
περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο “OPERANDUM”.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14,6 εκ.€ και συμμετέχουν είκοσι έξι (26)
εταίροι από τις χώρες της Ιταλίας, Ιρλανδίας, Αγγλίας και Ρουμανίας.
Το έργο εστιάζει στη μείωση των κινδύνων σε επιλεγμένες περιβαλλοντικά
περιοχές, στην αντιμετώπιση υδρομετεωρολογικών φαινομένων με την χρήση
καινοτόμων υβριδικών λύσεων, καθώς επίσης και στην προώθηση της
επιχειρηματικής αξιοποίησης εκμετάλλευσης.



2. «Female participation in high-tech enterprises» και ακρωνύμιο
“FEMINA”. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg Europe».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,6 εκ. ευρώ και συμμετέχουν δέκα (10)
εταίροι από τις χώρες της Ιταλίας, Ισπανίας, Σουηδίας και Ρουμανίας.
Το FEMINA εξετάζει τους τρόπους εντοπισμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών, που θα καταργήσουν τα
εμπόδια εισόδου των γυναικών στην άσκηση επιχειρηματικότητας στους τομείς
υψηλής τεχνολογίας και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους στις μεσαίου
μεγέθους αντίστοιχες επιχειρήσεις.

3. Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών
καινοτομίας μέσω δημόσιων συμβάσεων και ακρωνύμιο “iBuy”.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg Europe».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,4 εκ.€ και συμμετέχουν επτά (7) εταίροι από
τις χώρες της Λιθουανίας, Φινλανδίας, Πορτογαλίας και Βαλεαρίδων Νήσων.
Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για αποδοτική εφαρμογή νέας
γενιάς προγραμμάτων δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας (Innovation Public
Procurement-IPP), συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, αφιερωμένων στην εξέλιξη του ρόλου των Δημόσιων Αρχών,
μια βασική στόχευση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής γενικότερα.

«Σήμερα, επί της ουσίας, εγκρίθηκε το σύνολο της δουλειάς που κάνει η
Περιφέρεια για την συμμετοχή της σε τέτοια έργα που είναι αναγκαία και
χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι
κατάκτησή μας εδώ και τρία χρόνια που μπήκαμε στα πρώτα έργα. Δείξαμε
ότι έχουμε το κύρος και τις προϋποθέσεις να παίζουμε ρόλο στην
στρατηγική που ακολουθείται μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
περιφέρειες. Είναι το αποτέλεσμα σοβαρής και υπεύθυνης δουλειάς που
κάνει η ομάδα της Περιφέρειας υπό τον εντεταλμένο μας σύμβουλο, Θέμη
Χειμάρα», δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης μετά την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου.


