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INTERACT FRONTIERS

∆ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 – 31 Μαΐου 2008
∆ιάρκεια
Συμμετέχουσες χώρες
χώρες:
• Ελλάδα
• Ιταλία
• Ολλανδία
• Εσθονία
Συνολικός
Σ
λ ό προϋπολογισμός:
προϋπολογισμός
λ
ό : 1.350.091,44
1 3 0 091 44 €
ΕΤΠΑ (50%) : 670.045,72 €

INTERACT FRONTIERS

Εταίροι του Έργου
• Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.
Α.Ε. - Ελλάδα (Συντονιστής Εταίρος)
Εταίρος)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Ελλάδα
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
Α.Ε. - Ελλάδα
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
• ANEM – Αναπτυξιακή Μαγνησίας - Ελλάδα
• Επαρχία Trapani - Ιταλία
• Επαρχία Catania - Ιταλία
• Alterra BV – Ολλανδία
• Έ
Ένωση Τοπικών
Τ
ώ Αρχών
Α ώ Ε
Επαρχίας
ί Tartu
T t - Εσθονία
Ε θ ί

Το Έργο περιλαμβάνει
τις ακόλουθες
Ευρωπαϊκές περιοχές:
•Tartumaa (EE)
•Netherlands (NL)
•Ροδόπη (GR)
•Θεσσαλία / Μαγνησία
(GR)
•Στερεά Ελλάδα (GR)
•Κυκλάδες (GR)
•Trapani (IT)
•Catania (IT)

INTERACT FRONTIERS

Προβλήματα προς αντιμετώπιση:
• Ανεπαρκής πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων
περιοχών σε πληροφόρηση
• Έλλειψη τεχνογνωσίας των τοπικών φορέων και δικαιούχων στις
ευρωπαϊκές
ϊ έ απομακρυσμένες
έ
περιοχές
έ ως προς την πρόσβαση
ό β
σε Κοινοτικά κονδύλια
κονδύλια,, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων
και
τη
διαχείριση
προγραμμάτων::
προγραμμάτων
χαμηλό
επίπεδο
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
• Οι
δυσκολίες
που
αντιμετωπίζουν
οι
ευρωπαϊκές
απομακρυσμένες περιοχές αναφορικά με τη χρήση των
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων από τις τοπικές
παρεμβάσεις

INTERACT FRONTIERS

Στόχοι του Έργου
•

•

•

Βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων
περιοχών σε σωστή πληροφόρηση με σκοπό την εξοικείωσή του με
την Κ.Π. INTERREG και τη βελτίωση της συνεργασίας τους με άλλες
περιοχές στα πλαίσια του κοινού σχεδιασμού και της συντονισμένης
εφαρμογής
ή επιτυχημένων
έ
προγραμμάτων
ά
Βελτίωση των ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων τελικών δικαιούχων
σε ευρωπαϊκές
ρ
ς απομακρυσμένες
μ ρ μ ς περιοχές
ρ χ ς στην
η
πρόσβαση
ρ β η
κοινοτικών κονδυλίων και τη διαχείριση διαπεριφερειακών, διεθνικών
και δια
δια--συνοριακών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Κ.Π.
INTERREG..
INTERREG
Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τοπικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων στις ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές
περιοχές,, με σκοπό
την
η
προώθηση
ροώθηση της
ης ισόρροπης
σόρρο ης ανάπτυξης
α ά
ξης και
α συνοχής
σ ο ής του
ο
ευρωπαϊκού χώρου
χώρου,, με εστίαση και στις χώρες της Νέας Γειτονιάς.
Γειτονιάς.

INTERACT FRONTIERS

Προσέγγιση και Μεθοδολογία
•

Ενημέρωση και συνειδητοποίηση των τοπικών ομάδων τελικών
δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες, τους στόχους και τις περιοχές
παρέμβασης
έ β
της Κ.Π. Interreg,
I t
δ
διευκολύνοντας
λύ
την ανταλλαγή
λλ ή εμπειριών
ώ
και καλών πρακτικών σε διεθνικό επίπεδο
επίπεδο,, εξασφαλίζοντας την ευρύτερη
διάδοση της πληροφορίας στον ντόπιο πληθυσμό και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων από την ανάλυση των εμπειριών από έργα Interreg
nterreg..

•

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και κατάρτιση των τοπικών ομάδων
τελικών
λ ώ δικαιούχων
δ
ύ
των ευρωπαϊκών
ϊ ώ απομακρυσμένων
έ
περιοχών
ώ
σχετικά με τον επιτυχή σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων Interreg
Interreg..

•

Εξοικείωση των τελικών δικαιούχων με καινοτόμα και σύγχρονα τοπικά
αναπτυξιακά εργαλεία
εργαλεία,, ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για την
αποτελεσματική εφαρμογή Έργων Interreg στις ευρωπαϊκές
απομακρυσμένες περιοχές και προετοιμασία μιας κοινής πρότασης
πιλοτικού έργου στην Κ.Π. Interreg.
Interreg.

INTERACT FRONTIERS

INTERACT POINTS
POINTS:: Έ
Ένα χρήσιμο
ή
εργαλείο
λ ί για το
Πρόγραμμα INTERACT

Σε πολλές χώρες της Ε.Ε.:: Αυστρία,
Αυστρία Ισπανία,
Ισπανία ∆ανία,
∆ανία Σουηδία,
Σουηδία Γερμανία
και άλλες
άλλες,, εδρεύουν γραφεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος INTERACT
INTERACT,, τα οποία καλούνται Interact Points,
Points, και
στοχεύουν στην αναγνώριση των καλών πρακτικών και τη χορήγηση
πρακτικών εργαλείων για τη διαχείριση των Προγραμμάτων INTERREG
INTERREG..
Κύριος στόχος
στόχος:: δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος που θα
συγκεντρώνει όλο το απαραίτητο υλικό και θα βοηθά το συντονιστή και
τους άλλους εταίρους να δημιουργήσουν τα κατάλληλα παραδοτέα σε
συμφωνία με τους σκοπούς του Έργου
Έργου..

INTERACT FRONTIERS

Αναμενόμενα αποτελέσματα
•

Σεμινάρια πληροφόρησης
πληροφόρησης,, workshops, ενέργειες για την ενίσχυση της
συνειδητοποίησης και τη διάχυση προς τους τοπικούς φορείς και
δ
δικαιούχους
ύ
των χωρών
ώ που συμμετέχουν
έ

•

Κοινή τυπολογία των προβλημάτων και καλών πρακτικών,
πρακτικών, που
αντίστοιχα
α σ ο χα με
μειώνουν
ώ ου ή αυξά
αυξάνουν
ου την
η α
αποτελεσματικότητα
ο ε εσμα ό η α των
ω Έργων
ργω
INTERREG στις απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε., και σεμινάρια
κατάρτισης σχετικά με το “Σχεδιασμό Έργων Interreg” και την
φ ρμ γή Έργων
ργ
Interreg”
g γ
για τιςς ομάδες
μ
ς τελικών δικαιούχων
χ
των
“Εφαρμογή
πιλοτικών περιοχών

•

Ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων
σημείων,, των ευκαιριών και των
απειλών των πιλοτικών περιοχών
περιοχών,, και σχεδιασμός και εφαρμογή μιας
μεθοδολογίας πάνω στον επιτυχή σχεδιασμό και την εφαρμογή Έργων
Interreg στις ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές
περιοχές..

•

Υποβολή κοινής πρότασης έργου στην Κοινοτική Πρωτοβουλία
INTERREG IV C.

Καθήκοντα και Ευθύνες
INTERACT

Συντονιστική
Επιτροπή –
Λή
Λήψη
αποφάσεων

Έλεγχος

Συντονιστής εταίρος
Κεντρική ∆ιαχείριση

Εταίροι- Τοπική
∆ιαχείριση

Συντονιστές
∆ράσεων

INTERACT FRONTIERS

∆ράσεις
∆ ά 1 – Ανάλυση
∆ράση
Α άλ
των εμπειριών
ώ INTERREG σε
απομακρυσμένες περιοχές
∆ ά 2 – Πληροφόρηση
∆ράση
Πλ
ό
και κατάρτιση
ά
των
φορέων και δικαιούχων

τοπικών
ώ

∆ράση 3 – ∆ιάχυση ενεργειών και αποτελεσμάτων
∆ράση 4 – Μεθοδολογία και προσέγγιση εφαρμογής
∆ράση 5 – ∆ιαχείριση και συντονισμός του Έργου

Αποτελέσματα
z

Συναντήσεις Συντονιστικής Επιτροπής Εταίρων



Κομοτηνή,, 3 & 4 Φεβρουαρίου 2006
Κομοτηνή



Βόλος, 6 & 7 Απριλίου 2006



Σύρος 29 & 30 Ιουνίου 2006
Σύρος,



Catania – Ιταλία, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2006



Λαμία, 22 – 25 Νοεμβρίου 2006



Ολλανδία 16 – 19 Απριλίου 2007
Ολλανδία,



Εσθονία, 13 – 17 Ιουνίου 2007



Trapani – Ιταλία, 26 – 30 Σεπτεμβρίου 2007



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



Βρυξέλλες, 15 – 16 Φεβρουαρίου 2008



Θεσσαλονίκη, 15 – 16 Μαΐου 2008

Αποτελέσματα
z

Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά Workshops



Σεμινάριο Πληροφόρησης: Catania – Ιταλία, 26 Σεπτεμβρίου 2006



Σεμινάριο Πληροφόρησης: Εσθονία, 14 Ιουνίου 2007



∆
∆ιακρατικό
ό Workshop
W k h :Ε
Workshop:
Εσθονία,
θ ί 15 ΙΙουνίου
ί 2007



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



Σεμινάριο Πληροφόρησης: Trapani - Ιταλία
Ιταλία,, 27 Σεπτεμβρίου 2007



∆ιακρατικό Workshop:
Workshop: Trapani - Ιταλία
Ιταλία,, 28 Σεπτεμβρίου 2007



Σεμινάριο Πληροφόρησης: Ερμούπολη,
Ερμούπολη 7 Νοεμβρίου 2007



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς, Κομοτηνή 21 Φεβρουαρίου 2008



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Τοπικούς Φορείς,
Φορείς Κομοτηνή 13 Μαρτίου 2008

Αποτελέσματα
z



Σεμινάρια Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & ∆ιακρατικά
Workshops
p
∆ιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Οι Αναπτυξιακές
Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με το 4ο ΚΠΣ και
ειδικότερα με το Στόχο 3» - Πήλιο, 8 Απριλίου 2008



∆ιακρατικό Workshop: Βόλος, Απρίλιος 2008



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008



Οικονομικό Σεμινάριο: Σύρος, Μάιος 2008



Τελικό Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008

Αποτελέσματα
z

Παραδοτέα:



Logo, αφίσα
αφίσα,, φυλλάδιο και website του προγράμματος



Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας







Οδηγός για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων Interreg σε κάθε
περιοχή παρέμβασης (1.1.1)
∆ιεξαγωγή ερευνών για την καταγραφή της εμπειρίας από τη διαχείριση προγραμμάτων INTERREG στις
περιοχές παρέμβασης (1.1.2)
Σύ θεση των αποτελεσμάτων
Σύνθεση
α ο ελεσ ά
των τοπικών
ο ώ ερευνών
ερε ώ σχετικά
σ ε ά μεε την
η εμπειρία
ε ε ρία από
α ό την
η υλοποίηση
λο οίηση προγραμμάτων
ρο ρα ά
Interreg σε απομακρυσμένες περιοχές (1.1.3)



Μελέτη σχετικά με τα κοινά προβλήματα των καταγεγραμμένων έργων Interreg (1.2.1)



Μελέτη σχετικά με τις καλές πρακτικές των καταγεγραμμένων έργων Interreg (1.3.1)
(1.3.1)



Τυπολογία κοινών προβλημάτων και καλών πρακτικών για όλες τις απομακρυσμένες περιοχές των εταίρων
(1.4.1)



Οδηγός για τη διεξαγωγή SWOT ανάλυσης σε κάθε περιοχή παρέμβασης (1.6.1)



Περιπτωσιακή μελέτη κάθε συμμετέχουσας περιοχής (1.6.2)



Σύνθεση των αποτελεσμάτων των τοπικών SWOT αναλύσεων σε μία κοινή αναφορά για την περιοχή μελέτης
(1.6.3)



Μεθοδολογικός Οδηγός για επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Interreg (4.1.1)



Ηλεκτρονική βάση δεδομένων από τις μελέτες



Πίνακας παρεμβάσεων για όλη την περιοχή του έργου



Cd--rom με τη συνολική παρουσίαση του έργου και τα παραδοτέα
Cd

