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OSIRIS: Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο που προάγει την Ανοικτή και
Κοινωνική Καινοτομία στις Περιφέρειες

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο µε το όνοµα OSIRIS (Open Social Innovation policies driven by co-
creative Regional Innovation eco-systemS) 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 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»).

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), 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» και «Culture and Shopping» 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.

Μου αρέσει! 0 Κοινοποίηση

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ανώνυµος χρήστης

Σωστά. Και οι καθαρίστριες που δουλεύουν 2 ώρες κάθε
πρωί πρέπει να καταλάβουν ότι πληρώνονται για να είναι
καθαρο το ΠΑνεπιστήµιο και όχι για να πηγαίνουν να
κάνουν ιδιωτικές δουλειές από τις 9 το πρωί και µετά.
Δείτε το και…

Άρθρο: ΕΚΠΑ: Εθελοντικός καθαρισµός της
Πανεπιστηµιούπολης

Ανώνυµος χρήστης

Κύριε Δηµόπουλε (και γενικά της διοίκησης του ΕΚΠΑ) το
ίδρυµα είναι αχούρι και ντρεπόµαστε να δουλεύουµε εκεί
µέσα. Δεν αρκούν µερικοί εθελοντές για να έχουµε ένα
καθαρό ίδρυµα. Ξέρετε τι χρειάζεται, ας το πράξετε.

Άρθρο: ΕΚΠΑ: Εθελοντικός καθαρισµός της
Πανεπιστηµιούπολης

Ανώνυµος χρήστης

Μπράβο και πάλι µπράβο. Η χαρά είναι διπλή και γιατί
υπήρξα φοιτήτρια και γιατί είµαι Ελληνίδα. Αυτά πρέπει
να βγαίνουν και έξω από την Ελλάδα για να µην λένε
ορισµένοι για τους Έλληνες!

Άρθρο: Πανεπιστήµιο Αιγαίου: παράδειγµα Αριστείας σε
διεθνές επίπεδο!

Ανώνυµος χρήστης

Τέλεια. Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω - και δεν
κάνω πολιτική εδώ - γιατί δεν ξεκινάει το ΕΣΠΑ. Δεν
θέλουµε χρήµατα; Δεν θέλουµε να βοηθήσουµε οµάδες
Ελλήνων; Υπουργέ ήδη έχεις αργήσει.

Άρθρο: 357 Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες
από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανώνυµος χρήστης

Άψογη εκτέλεση, τεχνολογικά ανώτερο µουσείο µε τα ίδια
όµως εκθέµατα. Αξίζει η προσπάθεια και αναβαθµίζει τη
χώρα µας. Μπράβο στους συντελεστές της προσπάθειας.

Άρθρο: Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων ανοίγει τις
πόρτες του για τους επισκέπτες
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Πηγή: ekt.gr

Ανώνυμος χρήστης

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας εδώ...

Συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιό σας επώνυμα

Εισάγετε τις λέξεις ή τους αριθμούς που βλέπετε παρακάτω

Skriv texten Υποβολή σχολίου

επιστροφή στην κορυφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Θέµα: διορθωση επι της διακηρυξης µε αριθµ. 11/17 (ανοικτη
ηλεκτρονικη διαδικασια συναψης συµβασης κατω των οριων για την
αναδειξη αναδοχου για την προµηθεια επιστηµονικου-ερευνητικου-
εργαστηριακου εξοπλισµου)
ηµ/νια: 02/08/2017 09:37:35
φορέας: πανεπιστηµιο πατρων
αδα: 70υς469β7θ-τσι

Θέµα: διορθωση επί της διακήρυξης µε αρ. πρωτοκ.
1052/3375/22476/27.07.2017 που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό
για την επιλογή αναδόχου για την “ προµήθεια και τοποθέτηση
απαγωγών – εστιών (χηµεία, επιστήµη των υλικών)”
ηµ/νια: 01/08/2017 10:35:13
φορέας: πανεπιστηµιο πατρων
αδα: 7δοο469β7θ-5φφ

Θέµα: της µε αριθµό 4715 /2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού
για την προ-µήθεια υλικών µηχανογράφησης & λοιπών συναφών
εφαρµογών καε 1281,προµήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού
καε 1731 και προµή-θεια µεµβρανών πτυχίου καε 1891 για τις ανάγκες
πανεπιστηµιου αιγαιου
ηµ/νια: 31/07/2017 15:14:50
φορέας: πανεπιστηµιο αιγαιου
αδα: ωξπξ469β7λ-κθβ

Θέµα: εργασίες αποκατάστασης βλαβών η/µ δικτύων του κτηρίου τµς
εντός του παλαιού φρουρίου
ηµ/νια: 31/07/2017 13:48:27
φορέας: ιονιο πανεπιστηµιο
αδα: ψλδν46ψ8νψ-γιµ

Θέµα: «οικοδοµικές εργασίες στο κτήριο της ιονίου ακαδηµίας»
ηµ/νια: 31/07/2017 13:43:14
φορέας: ιονιο πανεπιστηµιο
αδα: 6µ3ε46ψ8νψ-6υζ

Θέµα: πρακτικα εκτακτης συνεδριασης συγκλητου, αριθµ. 78
(επαναληπτική)/27.07.2017 θέµα 4o: 4.21 οικονοµικά έγκριση α)
σκοπιµότητας της δαπάνης για την «συντήρηση – επισκευή
υδραυλικών εγκαταστάσεων στο κτίριο “κλεοβουλος” πανεπιστηµίου
αιγαίου στη ρόδο», β) πραγµατοποίησης της εν λόγω δαπάνης µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και γ) της τεχνικής έκθεσης
ηµ/νια: 31/07/2017 11:55:17
φορέας: πανεπιστηµιο αιγαιου
αδα: 7υυ9469β7λ-βξ5

Θέµα: πρακτικα εκτακτης συνεδριασης συγκλητου, αριθµ. 78
(επαναληπτική)/27.07.2017 θέµα 4o: 4.20 οικονοµικά έγκριση α)
σκοπιµότητας της δαπάνης για την προµήθεια µηχανών γραφείου
(ups, φωτοτυπικά) για τις ανάγκες των πανεπιστηµιακών µονάδων
λήµνου, σάµου, σύρου, χίου και µυτιλήνης, β) πραγµατοποίησης της
εν λόγω δαπάνης µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και γ)
του τεύχους διακήρυξης
ηµ/νια: 31/07/2017 11:43:14
φορέας: πανεπιστηµιο αιγαιου
αδα: ωπζ3469β7λ-53φ

Θέµα: ανακαινιση - διαµορφωση του χωρου υ βµ 38.01 του κτιριου
βιολογιας - µαθηµατικων του πανεπιστηµιου πατρων
ηµ/νια: 31/07/2017 10:08:38
φορέας: πανεπιστηµιο πατρων
αδα: ωθτα469β7θ-µ05

Θέµα: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ηµ/νια: 31/07/2017 08:49:47
φορέας: πανεπιστηµιο δυτικης µακεδονιας
αδα: 7θ3ο469β7κ-ι3ε

Θέµα: προµήθεια υλικών υγροµόνωσης µετά των εργασιών
τοποθέτησής τους σε δώµατα κτιρίων της πανεπιστηµιούπολης
ρεθύµνου (δώµα κτιρίου εστιατορίου και τµηµάτων δωµάτων του
κτηρίου 7 της φιλοσοφικής σχολής)»
ηµ/νια: 28/07/2017 15:19:14
φορέας: πανεπιστηµιο κρητης
αδα: ων0τ469β7γ-9µε
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Για διαφηµίσεις τηλ. 2118007077

Πληροφορίες Διανοµή Τιµοκατάλογος διαφηµίσεων Επικοινωνία

Σχεδιάστηκε από την AVMap GIS Α.Ε.
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