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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκές Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) εγκαινίασαν την πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων για μια νέα πιλοτική δράση με τίτλο «Συμπράξεις για την
περιφερειακή καινοτομία». Η πιλοτική δράση θα έχει 24 Ευρωπαίους
συμμετέχοντες (κράτη μέλη, περιφέρειες ή ομάδες περιφερειών), οι οποίοι
επιθυμούν να μετατρέψουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους και θέλουν να
αναπτύξουν περαιτέρω το δικό τους πλαίσιο στρατηγικής που έχει να κάνει με
την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και
την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη).
Οι Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία αποτελούν
συμπληρωματική προσέγγιση, που βασίζεται στις θετικές εμπειρίες από τις
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η
ενίσχυση του συντονισμού των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών
πολιτικών Ε&Κ για την υλοποίηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης
και την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας στην ΕΕ.
Οι Συμπράξεις εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ, στηρίζοντας
την
υλοποίηση
της Ευρωπαϊκής
Πράσινης
Συμφωνίας ,
του
προγράμματος Ορίζων
Ευρώπη ,
της Πολιτικής
Συνοχής και
του
μέσου NextGenerationEU. Ειδική προσοχή θα δοθεί στα εργαλεία και τους
μηχανισμούς διακυβέρνησης που κινητοποιούν πολλαπλές πηγές
χρηματοδότησης και πολιτικές για την ενίσχυση του αντικτύπου και που
μπορούν να συμβάλουν στη σύνδεση των περιφερειακών και εθνικών
πρωτοβουλιών με τις ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη διττή μετάβαση. Η
προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Απριλίου 2022.
Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση θα κληθούν να
προσδιορίσουν, σε στενή συνεργασία με το ΚΚΕρ και την ΕτΠ, τους τομείς
όπου επιθυμούν να επικεντρωθεί η πιλοτική δράση. Αυτοί μπορεί να αφορούν
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις ή προκλήσεις πολιτικής, συγκεκριμένους
οικονομικούς τομείς και/ή τομείς και μέσα πολιτικής. Οι δραστηριότητες στο
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πλαίσιο της πιλοτικής δράσης θα είναι προσαρμοσμένες στους τομείς
ενδιαφέροντος κάθε συμμετέχοντα.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω πιλοτική δράση
μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Pilot-Action-on-Partnerships-forRegional-Innovation.aspx
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.

Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
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