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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
To Έργο “FRONTIERS – Επιτυχής Σχεδιασµός και Εφαρµογή Έργων INTERREG: Η Περίπτωση των 

Αποµακρυσµένων Περιοχών” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERACT ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 

του 2005 µε συµµετέχουσες χώρες τις: Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Εσθονία. Το Έργο 

ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2008 και έχει συνολικό προϋπολογισµό 1.350.091,44 € (Κοινοτική 

συµµετοχή 50%).  

 

Οι εταίροι του Έργου είναι: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. (Ελλάδα - Συντονιστής Εταίρος), 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Ελλάδα), Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Ελλάδα), 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), ANEM – Αναπτυξιακή Μαγνησίας (Ελλάδα), Επαρχία Trapani 

(Ιταλία), Επαρχία Catania (Ιταλία), Alterra BV (Ολλανδία), Ένωση Τοπικών Αρχών Επαρχίας Tartu 

(Εσθονία). 

Κύριος στόχος του Έργου είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

αποµακρυσµένες περιοχές κατά την εφαρµογή των Έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

INTERREG. Τα προβλήµατα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ανεπαρκή πρόσβαση των 

περιοχών αυτών σε πληροφόρηση λόγω της απόστασης από τα υπόλοιπα κράτη.  

 

Στα πλαίσια του Έργου “FRONTIERS”, διοργανώθηκε στη Σύρο στις 29 και 30 Ιουνίου 2006 

∆ιακρατική Συνάντηση των συµµετεχόντων εταίρων µε αντικείµενο το συντονισµό και τον 

προγραµµατισµό των ενεργειών υλοποίησης του Έργου. Στη συνάντηση συµµετείχαν 17 άτοµα 

ως εκπρόσωποι των εννέα εταίρων του Έργου.  

 

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν ο απολογισµός της προόδου του Έργου, καθώς και  ο 

σχεδιασµός των επόµενων κινήσεων σχετικά µε: 1) την ενηµέρωση και πληροφόρηση των 

τοπικών φορέων στις περιοχές των εταίρων, 2) την προβολή του Έργου και των σκοπών του στο 

ευρύ κοινό µέσω της διοργάνωσης τοπικών και διακρατικών σεµιναρίων, 3) την προβολή µέσω 

των ΜΜΕ και του website, 4) τη διεξαγωγή ερευνών σε επιλεγµένες αποµακρυσµένες ευρωπαϊκές 

περιοχές για να διαπιστωθούν τα προβλήµατα αλλά και οι καλές πρακτικές εφαρµογής 

προγραµµάτων INTERREG. Τέλος, στόχος ήταν η λήψη αποφάσεων από τη Συντονιστική 

Επιτροπή σχετικά µε τις επόµενες ενέργειες και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.  

 

Αποτέλεσµα της συνάντησης αυτής αποτέλεσε η συµφωνία για τη διοργάνωση του πρώτου 

∆ιακρατικού Σεµιναρίου για το ευρύ κοινό στο Trapani της Σικελίας. Στόχος του σεµιναρίου θα 

είναι η ενηµέρωση για καλές πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε αποµακρυσµένες ευρωπαϊκές 



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε. 
Πλ. Τσιροπινά – Ερµούπολη – 84100 Σύρος 

τηλ: 22810 88834, fax: 22810 87982, email: info@anetky.gr, site: www.anetky.gr  

περιοχές στα πλαίσια προγραµµάτων INTERREG, καθώς και τα πλεονεκτήµατα που θα 

προκύψουν από την εφαρµογή του Έργου FRONTIERS για τις τοπικές κοινωνίες.  

 

Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι προσδιορίστηκαν οι οµάδες και οι φορείς εκείνοι στους 

οποίους θα πρέπει να απευθυνθεί ο καθένας από τους εταίρους του Έργου, ώστε να 

εξασφαλίσει τόσο τη συνεργασία τους στη διεξαγωγή των ερευνών, όσο και τη διάχυση των 

θετικών αποτελεσµάτων από το Έργο στην τοπική κοινωνία.    

 

Ως θετικά αποτελέσµατα για την τοπική κοινωνία αναγνωρίστηκαν µεταξύ άλλων: 

1. Η καταγραφή των θετικών και αρνητικών εµπειριών από την εφαρµογή 10 έργων 

INTERREG σε αποµακρυσµένες περιοχές κάθε χώρας – εταίρου του Έργου. 

2. Η εύρεση εργαλείων για την υπερπήδηση των εµποδίων που εµφανίζονται κατά την 

εφαρµογή έργων INTERREG σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

3. Η ενηµέρωση των τοπικών φορέων για τους τοµείς παρέµβασης και τους στόχους των 

ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής περιόδου, µε 

στόχο την καλύτερη προετοιµασία τους για την εξεύρεση και απορρόφηση πόρων.  

 


