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

Αποµακρυσµένων Περιοχών (Succesful Interreg Project Planning and Implementation-The case 

of remote areas) 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. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη δυσκολία εφαρµογής έργων INTERREG αλλά και τη  δυσκολία συντονισµού και 

συνεργασίας µε άλλες περιοχές για τον ίδιο σκοπό.  

 

Για το λόγο αυτό, βασικός σκοπός του Έργου είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης προς 

τους τελικούς δικαιούχους και τους φορείς των αποµακρυσµένων περιοχών της Ευρώπης, µε 

σκοπό την καλύτερη πρόσβασή τους σε κοινοτικά κονδύλια και την εφαρµογή προγραµµάτων. Η 

υποστήριξη των τοπικών φορέων κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να προωθηθεί η συνεργασία 

µεταξύ των χωρών σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση να εφαρµοστούν επιτυχώς τα έργα 

INTERREG.   
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Τελικός στόχος του Έργου είναι η υποβολή πρότασης για ένα κοινό πιλοτικό έργο στην Κοινοτική 

Πρωτοβουλία INTERREG  κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.   

 

Μέχρι σήµερα στα πλαίσια του έργου έχουν διοργανωθεί διακρατικά σεµινάρια πληροφόρησης 

και συναντήσεις εργασίας, έχει δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική πλατφόρµα επικοινωνίας, έχει 

δηµιουργηθεί ενηµερωτικό και προωθητικό υλικό για την προβολή του Έργου και τέλος έχει 

διεξαχθεί µία έρευνα καταγραφής των εµπειριών από τη διαχείριση προγραµµάτων INTERREG 

στις περιοχές παρέµβασης, καθώς επίσης έχει συνταχθεί ένας Κοινός µεθοδολογικός οδηγός για 

τη διεξαγωγή SWOT ανάλυσης σε κάθε περιοχή παρέµβασης.    

 

Στα πλαίσια του Έργου Frontiers, διοργανώνονται στη Σύρο στις 7 Νοεµβρίου 2007 σεµινάρια 

ενηµέρωσης των τοπικών φορέων και αρχών για τα αντικείµενα και τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος. Τα σεµινάρια εντάσσονται στο 3ο πακέτο εργασίας του έργου που αφορά στη 

διάχυση των δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων από τις δράσεις των εταίρων του έργου. 

 
Το πρώτο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2007 στα πλαίσια της Γενικής 

Συνέλευσης του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Νοµού Κυκλάδων στην οποία 

συµµετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθµού της περιοχής και άλλοι 

τοπικοί συλλογικοί φορείς. Το δεύτερο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της κοινής 

συνεδρίασης του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του 

LEADER+ Κυκλάδων την ίδια ηµέρα στις 18:30 και θα απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν µελλοντικούς τελικούς 

δικαιούχους για έργα INTERREG. 

   

 
 
  


