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Το έργο εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις
συμμετέχουσες περιφέρειες, με στόχο την περαιτέρω άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων
καινοτομίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

03.04.2017

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο με το όνομα OSIRIS ( (http://www.interregeurope.eu/osiris/)Open Social
Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS
(http://www.interregeurope.eu/osiris/)) ξεκίνησε να υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG
EUROPE, με τη συμμετοχή και ελληνικών φορέων. Το έργο βασίζεται στη συνεργασία διεθνών και τοπικών
οικοσυστημάτων για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την άμεση παροχή και εφαρμογή ανοικτών και
καινοτόμων πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Επιδιώκοντας να προκύψουν νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την
περαιτέρω άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, το έργο εστιάζει στη μελέτη
και ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν
προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και
περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές.

Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοικτής καινοτομίας και την υιοθέτηση
επιτυχημένων πολιτικών θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής
και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η
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απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε
συμμετέχουσα Περιφέρεια. 

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφέρεια Vasterbotten (Σουηδία) ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από
Φινλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία καθώς και από την Ελλάδα (Διεύθυνση Τηλεματικής και
Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)
«Διόφαντος»). (http://www.interregeurope.eu/osiris/news/news-article/400/partner-presentation-cti/)

Τοπικοί ελληνικοί φορείς που έχουν αποδεχτεί να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου και στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών είναι τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Πατρέων, Αγρινίου
 και Μεσολογγίου καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Fundao (Πορτογαλία)
(http://www.interregeurope.eu/osiris/news/news-article/489/education-innovation-and-employment/), ο
οποίος μεταμορφώθηκε από έναν απομονωμένο με υψηλή ανεργία Δήμο σε έναν χώρο έλξης νέων
επιστημόνων και διεθνών επιχειρήσεων, μέσα από την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων βιομηχανικών χώρων
και προώθηση κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν εκεί.

Από ελληνικής πλευράς,  στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών, παρουσιάστηκαν από το Επιμελητήριο
Αχαΐας οι πρακτικές «Patras Open Mall (http://www.patrasopenmall.gr/)» και «Culture and Shopping
(http://www.cultureandshopping.gr/)» που είχαν σαν στόχο την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και
την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα
(http://www.interregeurope.eu/osiris/). 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΙΤΥΕ Διόφαντος

Μάθετε Περισσότερα
OSIRIS (INTERREG EUROPE) (http://www.interregeurope.eu/osiris/)
Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (http://www.westgate.gr/)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (http://www.cti.gr/)

Tags: Οsiris (/el/tags/1239/new), Interreg (/el/tags/501/new), Περιφέρειες (/el/tags/646/new), ΙΤΥΕ Διόφαντος
(/el/tags/1240/new), Ανοικτή Καινοτομία (/el/tags/386/new), Κοινωνική Καινοτομία (/el/tags/1241/new),
Περιφερειακή Ανάπτυξη (/el/tags/360/new)

     

Σχετικά Νέα

Like 18

(/el/news/21007)

ICEIRD 2017: 10η
συνεχής χρονιά για το
Διεθνές Συνέδριο
Επιχειρηματικότητας,
Καινοτομίας και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(/el/news/21007)

18.07.2017

(/el/news/20998)

Προκηρύχθηκαν οι
Ειδικές Δράσεις:
Υδατοκαλλιέργειες -
Βιομηχανικά Υλικά -
Ανοιχτή Καινοτομία
στον Πολιτισμό, του
ΕΣΠΑ,
προϋπολογισμού 30
εκατ. ευρώ
(/el/news/20998)

13.07.2017

(/el/news/20956)

Η επιχειρηματικότητα
στο επίκεντρο
ημερίδας που
διοργάνωσε η
Περιφέρεια Αττικής
(/el/news/20956)

28.06.2017

(/el/news/20941)

Ημερίδα για την
Επιχειρηματικότητα
και την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Αττική
(/el/news/20941)

14.06.2017

(/el/news/20708)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για τον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό
Κοινωνικής
Καινοτομίας 2017
"Equality Rebooted"
(/el/news/20708)

07.03.2017

(/el/news/20631)

Δημόσια Διαβούλευση
για την Έξυπνη
Εξειδίκευση για την
ανάπτυξη και την
απασχόληση στην
Ευρώπη
(/el/news/20631)

10.02.2017

(/el/news/20910)

(/el/news/20937)

(/el/news/20919)

(/el/news/20944)

Το ΕΛΙΔΕΚ ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα για 505 νέες
υποτροφίες για υποψήφιους
διδάκτορες (/el/news/20928)

08.06.2017

Europeana Photography: Ένας νέος
δικτυακός προορισμός για τους
λάτρεις της φωτογραφικής τέχνης
(/el/news/20910)

16.06.2017

Ξεκινά ο Β’ Κύκλος του
προγράμματος για την ενίσχυση
της αυτoαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (/el/news/20937)

13.06.2017

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για
όλους τους Ευρωπαίους με το
WiFi4EU (/el/news/20919)

06.06.2017

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες
που διαπρέπουν στο εξωτερικό
βραβεύθηκαν από το Ίδρυμα
Μποδοσάκη (/el/news/20944)

19.06.2017

Eγγραφείτε τώρα και ενημερωθείτε
για τις τελευταίες εξελίξεις στην

Newsletter EKT
Επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνοντας
τα ερωτήματα, τα σχόλια ή τις

Contact EKT
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα!

Follow EKT

23 9 0 0 1 

http://www.interregeurope.eu/osiris/news/news-article/400/partner-presentation-cti/
http://www.interregeurope.eu/osiris/news/news-article/489/education-innovation-and-employment/
http://www.patrasopenmall.gr/
http://www.cultureandshopping.gr/
http://www.interregeurope.eu/osiris/
http://www.interregeurope.eu/osiris/
http://www.westgate.gr/
http://www.cti.gr/
http://www.ekt.gr/el/tags/1239/new
http://www.ekt.gr/el/tags/501/new
http://www.ekt.gr/el/tags/646/new
http://www.ekt.gr/el/tags/1240/new
http://www.ekt.gr/el/tags/386/new
http://www.ekt.gr/el/tags/1241/new
http://www.ekt.gr/el/tags/360/new
http://www.ekt.gr/el/news/21007
http://www.ekt.gr/el/news/21007
http://www.ekt.gr/el/news/20998
http://www.ekt.gr/el/news/20998
http://www.ekt.gr/el/news/20956
http://www.ekt.gr/el/news/20956
http://www.ekt.gr/el/news/20941
http://www.ekt.gr/el/news/20941
http://www.ekt.gr/el/news/20708
http://www.ekt.gr/el/news/20708
http://www.ekt.gr/el/news/20631
http://www.ekt.gr/el/news/20631
http://www.ekt.gr/el/news/20910
http://www.ekt.gr/el/news/20937
http://www.ekt.gr/el/news/20919
http://www.ekt.gr/el/news/20944
http://www.ekt.gr/el/news/20928
http://www.ekt.gr/el/news/20910
http://www.ekt.gr/el/news/20937
http://www.ekt.gr/el/news/20919
http://www.ekt.gr/el/news/20944


02-08-2017 09:59OSIRIS: Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο που προάγει την Ανοικτή και Κοιν… Καινοτοµία στις Περιφέρειες | Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης - ΕΚΤ

Sida 3 av 3http://www.ekt.gr/el/news/20652

Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία.

Εγγραφή (/el/enewsletter)

προτάσεις σας.

Φόρμα επικοινωνίας
(/el/contact)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
δ: ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
GR-11635, Aθήνα
τ: 210 7273900
f: 210 7246824
e: ekt@ekt.gr (mailto:ekt@ekt.gr)

facebook.com/EKTgr

(https://www.facebook.com/EKTgr)

twitter.com/EKTgr

(https://twitter.com/EKTgr)

linkedin.com/EKTgr

(https://www.linkedin.com/company/ektgr)

youtube.com/EKTgr

(https://www.youtube.com/user/ektgr)

RSS (/el/rss)

(http://www.eie.gr/)

 

(http://www.minedu.gov.gr/)

 

(http://www.gsrt.gr/)

(http://www.digitalplan.gov.gr/portal/)

© 2015 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Όροι Χρήσης (/el/terms) • Copyright Notice
(/el/copyright) • Συντελεστές (/el/credits)



http://www.ekt.gr/el/enewsletter
http://www.ekt.gr/el/contact
mailto:ekt@ekt.gr
https://www.facebook.com/EKTgr
https://twitter.com/EKTgr
https://www.linkedin.com/company/ektgr
https://www.youtube.com/user/ektgr
http://www.ekt.gr/el/rss
http://www.eie.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.ekt.gr/el/terms
http://www.ekt.gr/el/copyright
http://www.ekt.gr/el/credits

