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ΈΈ FRONTIERSFRONTIERSΈργοΈργο FRONTIERSFRONTIERS
Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή ΈργωνΕπιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων InterregInterreg ΗΗΕπιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων InterregInterreg –– Η Η 

Περίπτωση των Απομακρυσμένων ΠεριοχώνΠερίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών
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∆ιάρκεια∆ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 – 31 Μαΐου 2008

Συμμετέχουσες χώρεςΣυμμετέχουσες χώρες: 
•• ΕλλάδαΕλλάδα
•• ΙταλίαΙταλία
•• ΟλλανδίαΟλλανδία
•• ΕσθονίαΕσθονία•• ΕσθονίαΕσθονία

Σ λ ό λ όΣ λ ό λ ό 1 3 0 091 441 3 0 091 44 €€Συνολικός προϋπολογισμόςΣυνολικός προϋπολογισμός:: 1.350.091,441.350.091,44 €€
ΕΤΠΑΕΤΠΑ (50%)(50%) :: 670.045,72 670.045,72 €€
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Εταίροι του ΈργουΕταίροι του Έργου

•• Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑναπτυξιακή Ροδόπης Α..Ε.Ε. -- ΕλλάδαΕλλάδα ((Συντονιστής ΕταίροςΣυντονιστής Εταίρος))
•• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -- ΕλλάδαΕλλάδα
•• Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.ΕΑναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. -- ΕλλάδαΕλλάδα
•• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -- ΕλλάδαΕλλάδα
•• ANEMANEM –– Αναπτυξιακή ΜαγνησίαςΑναπτυξιακή Μαγνησίας -- ΕλλάδαΕλλάδαANEM ANEM Αναπτυξιακή ΜαγνησίαςΑναπτυξιακή Μαγνησίας ΕλλάδαΕλλάδα
•• ΕπαρχίαΕπαρχία TrapaniTrapani -- ΙταλίαΙταλία
•• ΕπαρχίαΕπαρχία CataniaCatania ΙταλίαΙταλία•• ΕπαρχίαΕπαρχία CataniaCatania -- ΙταλίαΙταλία
•• Alterra BVAlterra BV –– ΟλλανδίαΟλλανδία
Έ Τ ώ Α ώ Ε ίΈ Τ ώ Α ώ Ε ί T tT t Ε θ ίΕ θ ί•• Ένωση Τοπικών Αρχών ΕπαρχίαςΈνωση Τοπικών Αρχών Επαρχίας Tartu Tartu -- ΕσθονίαΕσθονία



Το Έργο περιλαμβάνειΤο Έργο περιλαμβάνειΤο Έργο περιλαμβάνει Το Έργο περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες τις ακόλουθες 
Ευρωπαϊκές περιοχές:Ευρωπαϊκές περιοχές:

••Tartumaa (EE)Tartumaa (EE)Tartumaa (EE)Tartumaa (EE)

••Netherlands (NL)Netherlands (NL)

••ΡοδόπηΡοδόπη (GR)(GR)ΡοδόπηΡοδόπη (GR)(GR)

••Θεσσαλία / ΜαγνησίαΘεσσαλία / Μαγνησία
(GR)(GR)

••Στερεά ΕλλάδαΣτερεά Ελλάδα (GR)(GR)

••Κυκλάδες Κυκλάδες (GR)(GR)

••Trapani (IT)Trapani (IT)

••Catania (IT)Catania (IT)
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Προβλήματα προς αντιμετώπιση:Προβλήματα προς αντιμετώπιση:

•• ΑνεπαρκήςΑνεπαρκής πρόσβασηπρόσβαση τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών απομακρυσμένωναπομακρυσμένων
περιοχώνπεριοχών σεσε πληροφόρησηπληροφόρησηπεριοχώνπεριοχών σεσε πληροφόρησηπληροφόρηση

•• ΈλλειψηΈλλειψη τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας τωντων τοπικώντοπικών φορέωνφορέων καικαι δικαιούχωνδικαιούχων στιςστις
ϊ έϊ έ έέ έέ ό βό βευρωπαϊκέςευρωπαϊκές απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές ωςως προςπρος τηντην πρόσβασηπρόσβαση

σεσε ΚοινοτικάΚοινοτικά κονδύλιακονδύλια,, τηντην ανάπτυξηανάπτυξη καινοτόμωνκαινοτόμων προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων
καικαι τητη διαχείρισηδιαχείριση προγραμμάτωνπρογραμμάτων:: χαμηλόχαμηλό επίπεδοεπίπεδοκαικαι τητη διαχείρισηδιαχείριση προγραμμάτωνπρογραμμάτων:: χαμηλόχαμηλό επίπεδοεπίπεδο
αποδοτικότηταςαποδοτικότητας καικαι αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων

•• ΟιΟι δυσκολίεςδυσκολίες πουπου αντιμετωπίζουναντιμετωπίζουν οιοι ευρωπαϊκέςευρωπαϊκέςΟιΟι δυσκολίεςδυσκολίες πουπου αντιμετωπίζουναντιμετωπίζουν οιοι ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές
απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές αναφορικάαναφορικά μεμε τητη χρήσηχρήση τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων καικαι τωντων επιπτώσεωνεπιπτώσεων απόαπό τιςτις τοπικέςτοπικές
παρεμβάσειςπαρεμβάσεις
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Στόχοι του ΈργουΣτόχοι του Έργου

•• ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών απομακρυσμένωναπομακρυσμένων
περιοχώνπεριοχών σεσε σωστήσωστή πληροφόρησηπληροφόρηση μεμε σκοπόσκοπό τηντην εξοικείωσήεξοικείωσή τουτου μεμεπεριοχώνπεριοχών σεσε σωστήσωστή πληροφόρησηπληροφόρηση μεμε σκοπόσκοπό τηντην εξοικείωσήεξοικείωσή τουτου μεμε
τηντην ΚΚ..ΠΠ.. INTERREGINTERREG καικαι τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας τουςτους μεμε άλλεςάλλες
περιοχέςπεριοχές σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου κοινούκοινού σχεδιασμούσχεδιασμού καικαι τηςτης συντονισμένηςσυντονισμένης

ήή έέ άάεφαρμογήςεφαρμογής επιτυχημένωνεπιτυχημένων προγραμμάτωνπρογραμμάτων
•• ΒελτίωσηΒελτίωση τωντων ικανοτήτωνικανοτήτων συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων ομάδωνομάδων τελικώντελικών δικαιούχωνδικαιούχων

σεσε ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές στηνστην πρόσβασηπρόσβασηρ ςρ ς μ ρ μ ςμ ρ μ ς ρ χ ςρ χ ς ηη ρ β ηρ β η
κοινοτικώνκοινοτικών κονδυλίωνκονδυλίων καικαι τητη διαχείρισηδιαχείριση διαπεριφερειακών,διαπεριφερειακών, διεθνικώνδιεθνικών
καικαι διαδια--συνοριακώνσυνοριακών αναπτυξιακώναναπτυξιακών προγραμμάτωνπρογραμμάτων τηςτης ΚΚ..ΠΠ..
INTERREGINTERREG..INTERREGINTERREG..

•• ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας τωντων τοπικώντοπικών αναπτυξιακώναναπτυξιακών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων στιςστις ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές,, μεμε σκοπόσκοπό
ηη ροώθησηροώθηση ηςης σόρρο ηςσόρρο ης α ά ξηςα ά ξης αα σ ο ήςσ ο ής οοτηντην προώθησηπροώθηση τηςτης ισόρροπηςισόρροπης ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι συνοχήςσυνοχής τουτου
ευρωπαϊκούευρωπαϊκού χώρουχώρου,, μεμε εστίασηεστίαση καικαι στιςστις χώρεςχώρες τηςτης ΝέαςΝέας ΓειτονιάςΓειτονιάς..
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Προσέγγιση και ΜεθοδολογίαΠροσέγγιση και Μεθοδολογία

•• ΕνημέρωσηΕνημέρωση καικαι συνειδητοποίησησυνειδητοποίηση τωντων τοπικώντοπικών ομάδωνομάδων τελικώντελικών
δικαιούχωνδικαιούχων σχετικάσχετικά μεμε τιςτις δυνατότητες,δυνατότητες, τουςτους στόχουςστόχους καικαι τιςτις περιοχέςπεριοχές

έ βέ β ΚΚ ΠΠ I tI t δ λύδ λύ λλ ήλλ ή ώώπαρέμβασηςπαρέμβασης τηςτης ΚΚ..ΠΠ.. Interreg,Interreg, διευκολύνονταςδιευκολύνοντας τηντην ανταλλαγήανταλλαγή εμπειριώνεμπειριών
καικαι καλώνκαλών πρακτικώνπρακτικών σεσε διεθνικόδιεθνικό επίπεδοεπίπεδο,, εξασφαλίζονταςεξασφαλίζοντας τηντην ευρύτερηευρύτερη
διάδοσηδιάδοση τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας στονστον ντόπιοντόπιο πληθυσμόπληθυσμό καικαι τητη διάχυσηδιάχυση τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων απόαπό τηντην ανάλυσηανάλυση τωντων εμπειριώνεμπειριών απόαπό έργαέργα IInterregnterreg..

•• ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καινοτόμωνκαινοτόμων εργαλείωνεργαλείων καικαι κατάρτισηκατάρτιση τωντων τοπικώντοπικών ομάδωνομάδων
λ ώλ ώ δ ύδ ύ ϊ ώϊ ώ έέ ώώτελικώντελικών δικαιούχωνδικαιούχων τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών απομακρυσμένωναπομακρυσμένων περιοχώνπεριοχών

σχετικάσχετικά μεμε τοντον επιτυχήεπιτυχή σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι τηντην εφαρμογήεφαρμογή έργωνέργων InterregInterreg..

•• ΕξοικείωσηΕξοικείωση τωντων τελικώντελικών δικαιούχωνδικαιούχων μεμε καινοτόμακαινοτόμα καικαι σύγχρονασύγχρονα τοπικάτοπικάΕξοικείωσηΕξοικείωση τωντων τελικώντελικών δικαιούχωνδικαιούχων μεμε καινοτόμακαινοτόμα καικαι σύγχρονασύγχρονα τοπικάτοπικά
αναπτυξιακάαναπτυξιακά εργαλείαεργαλεία,, ανάπτυξηανάπτυξη μιαςμιας κοινήςκοινής μεθοδολογίαςμεθοδολογίας γιαγια τηντην
αποτελεσματικήαποτελεσματική εφαρμογήεφαρμογή ΈργωνΈργων InterregInterreg στιςστις ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές
απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές καικαι προετοιμασίαπροετοιμασία μιαςμιας κοινήςκοινής πρότασηςπρότασηςαπομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές καικαι προετοιμασίαπροετοιμασία μιαςμιας κοινήςκοινής πρότασηςπρότασης
πιλοτικούπιλοτικού έργουέργου στηνστην ΚΚ..ΠΠ.. InterregInterreg..
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INTERACT POINTSINTERACT POINTS Έ ή λ ίΈ ή λ ίINTERACT POINTSINTERACT POINTS:: Ένα χρήσιμο εργαλείοΈνα χρήσιμο εργαλείο για το για το 
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα INTERACTINTERACT

ΣεΣε πολλέςπολλές χώρεςχώρες τηςτης ΕΕ ΕΕ :: ΑυστρίαΑυστρία ΙσπανίαΙσπανία ∆ανία∆ανία ΣουηδίαΣουηδία ΓερμανίαΓερμανίαΣεΣε πολλέςπολλές χώρεςχώρες τηςτης ΕΕ..ΕΕ.:.: Αυστρία,Αυστρία, Ισπανία,Ισπανία, ∆ανία,∆ανία, Σουηδία,Σουηδία, ΓερμανίαΓερμανία
καικαι άλλεςάλλες,, εδρεύουνεδρεύουν γραφείαγραφεία πουπου έχουνέχουν δημιουργηθείδημιουργηθεί στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου
προγράμματοςπρογράμματος INTERACTINTERACT,, τατα οποίαοποία καλούνταικαλούνται InteractInteract PointsPoints,, καικαι
σστοχεύουντοχεύουν στηνστην αναγνώρισηαναγνώριση τωντων καλώνκαλών πρακτικώνπρακτικών καικαι τητη χορήγησηχορήγησησστοχεύουντοχεύουν στηνστην αναγνώρισηαναγνώριση τωντων καλώνκαλών πρακτικώνπρακτικών καικαι τητη χορήγησηχορήγηση
πρακτικώνπρακτικών εργαλείωνεργαλείων γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τωντων ΠρογραμμάτωνΠρογραμμάτων INTERREGINTERREG..

ΚύριοςΚύριος στόχοςστόχος:: δημιουργίαδημιουργία ενόςενός αποκεντρωμένουαποκεντρωμένου συστήματοςσυστήματος πουπου θαθα
συγκεντρώνεισυγκεντρώνει όλοόλο τοτο απαραίτητοαπαραίτητο υλικόυλικό καικαι θαθα βοηθάβοηθά τοτο συντονιστήσυντονιστή καικαι
τουςτους άλλουςάλλους εταίρουςεταίρους νανα δημιουργήσουνδημιουργήσουν τατα κατάλληλακατάλληλα παραδοτέαπαραδοτέα σεσε
συμφωνίασυμφωνία μεμε τουςτους σκοπούςσκοπούς τουτου ΈργουΈργου..
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Αναμενόμενα αποτελέσματαΑναμενόμενα αποτελέσματα

•• ΣεμινάριαΣεμινάρια πληροφόρησηςπληροφόρησης,, workshops,workshops, ενέργειεςενέργειες γιαγια τηντην ενίσχυσηενίσχυση τηςτης
συνειδητοποίησηςσυνειδητοποίησης καικαι τητη διάχυσηδιάχυση προςπρος τουςτους τοπικούςτοπικούς φορείςφορείς καικαι
δ ύδ ύ ώώ έέδικαιούχουςδικαιούχους τωντων χωρώνχωρών πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν

•• ΚοινήΚοινή τυπολογίατυπολογία τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων καικαι καλώνκαλών πρακτικώνπρακτικών,, πουπου
αντίστοιχααντίστοιχα μειώνουνμειώνουν ήή αυξάνουναυξάνουν τηντην αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τωντων ΈργωνΈργωνα σ ο χαα σ ο χα με ώ ουμε ώ ου ήή αυξά ουαυξά ου ηη α ο ε εσμα ό η αα ο ε εσμα ό η α ωω ργωργω
INTERREGINTERREG στιςστις απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές τηςτης ΕΕ..ΕΕ..,, καικαι σεμινάριασεμινάρια
κατάρτισηςκατάρτισης σχετικάσχετικά μεμε τοτο ““ΣχεδιασμόΣχεδιασμό ΈργωνΈργων Interreg”Interreg” καικαι τηντην
““ΕφαρμογήΕφαρμογή ΈργωνΈργων Interreg”Interreg” γιαγια τιςτις ομάδεςομάδες τελικώντελικών δικαιούχωνδικαιούχων τωντωνφ ρμ γήφ ρμ γή ργργ gg γγ ςς μ ςμ ς χχ
πιλοτικώνπιλοτικών περιοχώνπεριοχών

•• ΑνάλυσηΑνάλυση τωντων δυνατώνδυνατών καικαι αδύνατωναδύνατων σημείωνσημείων,, τωντων ευκαιριώνευκαιριών καικαι τωντων
απειλώναπειλών τωντων πιλοτικώνπιλοτικών περιοχώνπεριοχών καικαι σχεδιασμόςσχεδιασμός καικαι εφαρμογήεφαρμογή μιαςμιαςαπειλώναπειλών τωντων πιλοτικώνπιλοτικών περιοχώνπεριοχών,, καικαι σχεδιασμόςσχεδιασμός καικαι εφαρμογήεφαρμογή μιαςμιας
μεθοδολογίαςμεθοδολογίας πάνωπάνω στονστον επιτυχήεπιτυχή σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι τηντην εφαρμογήεφαρμογή ΈργωνΈργων
InterregInterreg στιςστις ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές απομακρυσμένεςαπομακρυσμένες περιοχέςπεριοχές..

•• ΥποβολήΥποβολή κοινήςκοινής πρότασηςπρότασης έργουέργου στηνστην ΚοινοτικήΚοινοτική ΠρωτοβουλίαΠρωτοβουλία
INTERREGINTERREG IVIV CC..



Καθήκοντα και ΕυθύνεςΚαθήκοντα και Ευθύνες

INTERACTINTERACT

Συντονιστής εταίρος
Έλεγχος

Συντονιστής εταίρος
Κεντρική ∆ιαχείρισηΣυντονιστική Συντονιστική 

ΕπιτροπήΕπιτροπή ––
ΛήΛή

Εταίροι- Τοπική 

Συντονιστές 
∆ράσεων

Λήψη Λήψη 
αποφάσεωναποφάσεων

∆ιαχείριση
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∆ράσεις∆ράσεις

∆ ά∆ ά 11 Α άλΑ άλ ώώ INTERREGINTERREG∆ράση ∆ράση 11 –– ΑνάλυσηΑνάλυση των εμπειριών των εμπειριών INTERREG INTERREG σε σε 
απομακρυσμένες περιοχέςαπομακρυσμένες περιοχές

∆ ά∆ ά 22 Πλ ό άΠλ ό ά ώώ∆ράση ∆ράση 2 2 –– Πληροφόρηση και κατάρτισηΠληροφόρηση και κατάρτιση των των τοπικών τοπικών 
φορέων και δικαιούχωνφορέων και δικαιούχων

∆ράση∆ράση 33 –– ∆ιάχυση∆ιάχυση ενεργειώνενεργειών καικαι αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων
∆ράση∆ράση 44 –– ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία καικαι προσέγγισηπροσέγγιση εφαρμογήςεφαρμογής
∆ράση∆ράση 55 –– ∆ιαχείριση∆ιαχείριση καικαι συντονισμόςσυντονισμός τουτου ΈργουΈργου



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Συναντήσεις Συντονιστικής Επιτροπής ΕταίρωνΣυναντήσεις Συντονιστικής Επιτροπής Εταίρων

ΚομοτηνήΚομοτηνή, 3 & 4 , 3 & 4 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου 20062006

Βόλος, 6 & 7 Απριλίου 2006Βόλος, 6 & 7 Απριλίου 2006

Σύρος 29 & 30 Ιουνίου 2006Σύρος 29 & 30 Ιουνίου 2006Σύρος, 29 & 30 Ιουνίου 2006Σύρος, 29 & 30 Ιουνίου 2006

Catania Catania –– Ιταλία, 23 Ιταλία, 23 -- 26 Σεπτεμβρίου 200626 Σεπτεμβρίου 2006

Λαμία, 22 Λαμία, 22 –– 25 Νοεμβρίου 200625 Νοεμβρίου 2006

Ολλανδία 16Ολλανδία 16 19 Απριλίου 200719 Απριλίου 2007Ολλανδία, 16 Ολλανδία, 16 –– 19 Απριλίου 200719 Απριλίου 2007

Εσθονία, 13 Εσθονία, 13 –– 17 Ιουνίου 200717 Ιουνίου 2007

Trapani Trapani –– Ιταλία, 26 Ιταλία, 26 –– 30 Σεπτεμβρίου 200730 Σεπτεμβρίου 2007

Μά Α ή 6Μά Α ή 6 9 ∆ β ί 20079 ∆ β ί 2007Μάτι Αττικής, 6 Μάτι Αττικής, 6 –– 9 ∆εκεμβρίου 20079 ∆εκεμβρίου 2007

Βρυξέλλες, 15 Βρυξέλλες, 15 –– 16 Φεβρουαρίου 200816 Φεβρουαρίου 2008

Θεσσαλονίκη, 15 Θεσσαλονίκη, 15 –– 16 Μαΐου 200816 Μαΐου 2008



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα
Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά WorkshopsWorkshops

Σεμινάριο Πληροφόρησης: Σεμινάριο Πληροφόρησης: Catania Catania –– Ιταλία, 26 Σεπτεμβρίου 2006Ιταλία, 26 Σεπτεμβρίου 2006

Σεμινάριο Πληροφόρησης: Εσθονία, 14 Ιουνίου 2007Σεμινάριο Πληροφόρησης: Εσθονία, 14 Ιουνίου 2007

∆ ό∆ ό W k hW k h Ε θ ί 15 Ι ί 2007Ε θ ί 15 Ι ί 2007∆ιακρατικό ∆ιακρατικό WorkshopWorkshop: Εσθονία, 15 Ιουνίου 2007: Εσθονία, 15 Ιουνίου 2007

∆ιακρατικό ∆ιακρατικό Workshop: Workshop: Καμένα Βούρλα Καμένα Βούρλα –– Στερεά Ελλάδα, 27 Ιουλίου 2007Στερεά Ελλάδα, 27 Ιουλίου 2007

Σεμινάριο Πληροφόρησης:Σεμινάριο Πληροφόρησης: TrapaniTrapani ΙταλίαΙταλία 27 Σεπτεμβρίου 200727 Σεπτεμβρίου 2007Σεμινάριο Πληροφόρησης: Σεμινάριο Πληροφόρησης: TrapaniTrapani -- ΙταλίαΙταλία, , 27 Σεπτεμβρίου 200727 Σεπτεμβρίου 2007

∆ιακρατικό ∆ιακρατικό WorkshopWorkshop: : TrapaniTrapani -- ΙταλίαΙταλία, , 28 Σεπτεμβρίου 200728 Σεπτεμβρίου 2007

Σεμινάριο Πληροφόρησης: Ερμούπολη 7 Νοεμβρίου 2007Σεμινάριο Πληροφόρησης: Ερμούπολη 7 Νοεμβρίου 2007Σεμινάριο Πληροφόρησης: Ερμούπολη, 7 Νοεμβρίου 2007Σεμινάριο Πληροφόρησης: Ερμούπολη, 7 Νοεμβρίου 2007

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς, Κομοτηνή 21 Φεβρουαρίου 2008Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς, Κομοτηνή 21 Φεβρουαρίου 2008

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς Κομοτηνή 13 Μαρτίου 2008Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς Κομοτηνή 13 Μαρτίου 2008Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς, Κομοτηνή 13 Μαρτίου 2008Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς, Κομοτηνή 13 Μαρτίου 2008



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά 
WorkshopsWorkshopspp

∆ιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Οι Αναπτυξιακές ∆ιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Οι Αναπτυξιακές 

Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με το 4ο ΚΠΣ και Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με το 4ο ΚΠΣ και 

ειδικότερα με το Στόχο 3» ειδικότερα με το Στόχο 3» -- Πήλιο, 8 Απριλίου 2008Πήλιο, 8 Απριλίου 2008

∆ιακρατικό ∆ιακρατικό Workshop: Workshop: Βόλος, Απρίλιος 2008Βόλος, Απρίλιος 2008

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008

Οικονομικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008Οικονομικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008

Τελικό Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008Τελικό Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008



Παραδοτέα:Παραδοτέα:

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Logo, Logo, αφίσααφίσα, , φυλλάδιοφυλλάδιο και και websitewebsite του προγράμματοςτου προγράμματος
Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίαςΗλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας
Οδηγός για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτωνΟδηγός για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων InterregInterreg σε κάθεσε κάθεΟδηγός για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων Οδηγός για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων Interreg Interreg σε κάθε σε κάθε 
περιοχή παρέμβασης (1.1.1)περιοχή παρέμβασης (1.1.1)
∆ιεξαγωγή ερευνών για την καταγραφή της εμπειρίας από τη διαχείριση προγραμμάτων ∆ιεξαγωγή ερευνών για την καταγραφή της εμπειρίας από τη διαχείριση προγραμμάτων INTERREG INTERREG στις στις 
περιοχές παρέμβασης (1.1.2)περιοχές παρέμβασης (1.1.2)
Σύ θεση α ο ελεσ ά ο ώ ερε ώ σ ε ά ε η ε ε ρία α ό η λο οίηση ρο ρα άΣύ θεση α ο ελεσ ά ο ώ ερε ώ σ ε ά ε η ε ε ρία α ό η λο οίηση ρο ρα άΣύνθεση των αποτελεσμάτων των τοπικών ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων Σύνθεση των αποτελεσμάτων των τοπικών ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων 
Interreg Interreg σε απομακρυσμένες περιοχές (1.1.3)σε απομακρυσμένες περιοχές (1.1.3)
Μελέτη σχετικά με τα κοινά προβλήματα των καταγεγραμμένων έργων Μελέτη σχετικά με τα κοινά προβλήματα των καταγεγραμμένων έργων Interreg (1.2.1)Interreg (1.2.1)
Μελέτη σχετικά με τις καλές πρακτικές των καταγεγραμμένων έργων Μελέτη σχετικά με τις καλές πρακτικές των καταγεγραμμένων έργων Interreg (Interreg (1.3.1) 1.3.1) 
Τυπολογία κοινών προβλημάτων και καλών πρακτικών για όλες τις απομακρυσμένες περιοχές των εταίρων Τυπολογία κοινών προβλημάτων και καλών πρακτικών για όλες τις απομακρυσμένες περιοχές των εταίρων 
(1.4.1)(1.4.1)
Οδηγός για τη διεξαγωγή Οδηγός για τη διεξαγωγή SWOT SWOT ανάλυσης σε κάθε περιοχή παρέμβασης (1.6.1)ανάλυσης σε κάθε περιοχή παρέμβασης (1.6.1)
Περιπτωσιακή μελέτη κάθε συμμετέχουσας περιοχής (1.6.2)Περιπτωσιακή μελέτη κάθε συμμετέχουσας περιοχής (1.6.2)
Σύνθεση των αποτελεσμάτων των τοπικών Σύνθεση των αποτελεσμάτων των τοπικών SWOT SWOT αναλύσεων σε μία κοινή αναφορά για την περιοχή μελέτης αναλύσεων σε μία κοινή αναφορά για την περιοχή μελέτης 
(1.6.3)(1.6.3)
Μεθοδολογικός Οδηγός για επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Μεθοδολογικός Οδηγός για επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Interreg (4.1.1)Interreg (4.1.1)
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων από τις μελέτεςΗλεκτρονική βάση δεδομένων από τις μελέτεςΗλεκτρονική βάση δεδομένων από τις μελέτεςΗλεκτρονική βάση δεδομένων από τις μελέτες
Πίνακας παρεμβάσεων για όλη την περιοχή του έργουΠίνακας παρεμβάσεων για όλη την περιοχή του έργου
CdCd--rom rom με τη συνολική παρουσίαση του έργου και τα παραδοτέαμε τη συνολική παρουσίαση του έργου και τα παραδοτέα


