Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για τη Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)
Facility Point GR
Η EUSAIR ως ένα πολύτιμο εργαλείο συνεργασίας και
προώθησης των βασικών αξιών και πολιτικών της ΕΕ,
πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της
πανδημίας, διευκολύνοντας τις επενδύσεις στους τομείς
ενδιαφέροντός της. Προτεραιότητες της EUSAIR αποτελούν
η προστασία των πολιτών και η αναζωογόνηση των
τομέων, που πληγήκαν οικονομικά από την πανδημία.

Ημερολόγιο σημαντικών γεγονότων
Καλωσόρισμα της
Βόρειας Μακεδονίας
στη στρατηγική
Σύνδεση των
δραστηριοτήτων της
EUSAIR με τη διαδικασία
διεύρυνσης των δυτικών
Βαλκανίων

Αποδοχή του
επίσημου
οράματος της
Αδριατικής-Ιονίου

Η
EUSAIR
είναι
η
ευρωπαϊκή
στρατηγική
για τη μακροπεριφέρεια
της Αδριατικής & Ιονίου, η
οποία προτάθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το
2014.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι χώρες της Αδριατικής
και του Ιονίου ανέπτυξαν
από κοινού τη Στρατηγική
που αφορά σε κοινούς
τομείς ενδιαφέροντος στη
γεωγραφική περιοχή με
στόχο να επωφεληθούν
τόσο οι επιμέρους χώρες
όσο
και
η
Μακροπεριφέρεια στο σύνολό
της.

Η EUSAIR αποτελεί μία
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Έμφαση στη
διαδικασία
ενσωμάτωσης
των εμβληματικών
προτεραιοτήτων
της στρατηγικής
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Απολογισμός Πυλώνων –
Επιτεύγματα, & επόμενα βήματα

Η EUSAIR καλύπτει 9 χώρες, 4
χώρες-μέλη της ΕΕ (Σλοβενία,
Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία) και 5
τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
Σερβία και Βόρεια Μακεδονία).
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ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η στρατηγική βασίζεται σε 4
θεματικές προτεραιότητες/
πυλώνες που αντιπροσωπεύουν
τις βασικές προκλήσεις και
ευκαιρίες στην περιοχή.
Πυλώνας 1

Γαλάζια Ανάπτυξη
Πυλώνας 2

Συνδεσιμότητα
Πυλώνας 3

Ποιότητα Περιβάλλοντος
Πυλώνας 4

Βιώσιμος Τουρισμός

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου:
Ένα αληθινό παράδειγμα συνεργασίας εντός και εκτός Ευρώπης
Την 1η Ιουνίου 2020, η Σλοβενία ανέλαβε
την προεδρία από τη Σερβία, με στόχο να
ενσωματώσει επιτυχώς τις εμβληματικές
προτεραιότητες της EUSAIR και να χαράξει
μια «πράσινη» πορεία προς μια βιώσιμη,
ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς
Μακροπεριφέρεια.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας,
Anže Logar, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό PANORAMA (Autumn 2020)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για τους
στόχους και το όραμα της νέας
σλοβενικής προεδρίας.

Γαλάζια Ανάπτυξη
Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη:
Ενιαία Έκθεση για την εφαρμογή των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ
Με στόχο την αποσαφήνιση της συνεισφοράς των
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και την παροχή
πληροφοριών από την
εφαρμογή τους,
συντάσσεται το ανεπίσημο έγγραφο με τίτλο:
Ευρωπαϊκές Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές Εργαστήρια για μία νέα Ευρώπη. Το εγκεκριμένο
ανεπίσημο έγγραφο παραθέτει τις προσωπικές
απόψεις των κύριων εμπλεκόμενων στις τέσσερις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και συνοδεύεται
από μια συνοπτική αναφορά/ενημέρωση προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο: Εφαρμογή των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση
προετοιμασίας
των
προδιαγραφών
των
Εμβληματικών Έργων του Πυλώνα 4:
Βιώσιμος Τουρισμός της EUSAIR
Ο Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου,
προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση των
προτάσεων των τριών Εμβληματικών Έργων που έχουν
εγκριθεί από τη Θεματική Ομάδα Καθοδήγησης. Ο
προϋπολογισμός ...
Διαβάστε περισσότερα

EUSAIR FACILITY POINT GREECE

NEWSLETTER #1

Γαλάζια Ανάπτυξη
Blue Economy Window
Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποστήριξη των ΜΜΕ Γαλάζιας
Οικονομίας
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας -(ΕΤΘΑ) εγκαινιάζει τη νέα
πρόσκληση ‘Blue Economy Window’ για την υποστήριξη της βιώσιμης
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Γαλάζιας Οικονομίας,
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετική ενημερωτική εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί από τον EASME στις 24 Νοεμβρίου 2020.
Διαβάστε περισσότερα

Blue Growth Piraeus
Νικητές του διαγωνισμού καινοτομίας για τη Γαλάζια
Οικονομία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο 6ος διαγωνισμός καινοτομίας για τη γαλάζια
οικονομία Blue Growth Piraeus, μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο των «Ημερών
Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή συζήτηση - "Μεσόγειος και Γαλάζια Ανάπτυξη:
Πώς να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία;
Ο Φόρουμ για τη Μεσόγειο 'Circle the Med' διοργάνωσε, στις 7
Οκτωβρίου του 2020, την 4η διαδικτυακή δημόσια συζήτηση με θέμα
«Μεσόγειος και Γαλάζια Ανάπτυξη - Πως να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη
Γαλάζια Οικονομία», με κύρια σημεία της συζήτησης τους τρόπους με ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη Γαλάζια βιo-οικονομία
Πρωτοβουλία BlueMed
Η πρωτοβουλία BlueMed, στο πλαίσιο των διαδικτυακών μαθημάτων για
την «Κατανόηση και δράση για μια υγιή Μεσόγειο χωρίς πλαστικά»,
διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για τη «Γαλάζια βιο-οικονομία», το
οποίο παρουσιάστηκε από τον Δρα Fabio Fava, εκπρόσωπο της
Ιταλίας.
Διαβάστε περισσότερα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Από τις εκδηλώσεις που παρακολούθησε το Facility Point Ελλάδας.
Εβδομάδα Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών
Μια από τις κύριες εκδηλώσεις της Σλοβενικής προεδρίας
#SloPresidency στην EUSAIR, η οποία έλαβε χώρα από τις 14 έως τις
25 Σεπτεμβρίου 2020, κυρίως διαδικτυακά.
Ο στόχος της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση για τη σημασία
της θάλασσας, των ακτών και της ενδοχώρας, τους φυσικούς
πόρους και τις οικονομικές προοπτικές, που αντιπροσωπεύουν.
Ακόμα,
η
διοργάνωση
στοχεύει
στην
ενημέρωση
και
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους, στους
οποίους εκτίθενται η θάλασσα και οι ακτές, λόγω των φυσικών
φαινομένων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Στο
πλαίσιο
της
Εβδομάδας
Μεσογειακών
Ακτών
και
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών (Mediterranean Coast and
Macroregional Strategies Week), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή
συνάντηση με θέμα: ‘Μια ώθηση για ενισχυμένη διεθνοποίηση – Μια
πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων διακυβέρνησης στρατηγικών
έξυπνης εξειδίκευσης της EUSAIR’, στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC2020)
Μία ετήσια εκδήλωση κατά την οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες
επιδεικνύουν την ικανότητά τους να προσφέρουν στην ανάπτυξη,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εφαρμόζοντας την πολιτική
συνοχής της ΕΕ, αποδεικνύοντας τη σημασία του τοπικού και
περιφερειακού επιπέδου. Στο πλαίσιο της έλαβαν χώρα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ιανουάριος 2021
- 5ο Ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR
(28-29 Ιανουαρίου)
Φεβρουάριος 2021
- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών (18-21 Φεβρ.)
Βρυξέλλες
- 14ο Διοικητικό Συμβούλιο
της EUSAIR
Μάιος 2021
- 6ο Ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR
(10-12 Μαΐου)
- Υπουργική συνάντηση ΠΑΙ
και παράδοση της
προεδρίας στην Αλβανία

 Εργαστήριο για μια νέα Ευρώπη - Οι Μακροπεριφερειακές
Στρατηγικές ωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Το εργαστήριο αφορούσε την παρουσίαση του ανεπίσημου
εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών και την εύρεση νέων μεθόδων προσαρμογής αυτών
των στρατηγικών στις νέες προκλήσεις.
 Η EUSAIR προσπαθεί για περισσότερα
Διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση των εκπροσώπων της EUSAIR,
σχετικά με τις νέες προκλήσεις και προτεραιότητες που
αναδείχθηκαν για τη μακροπεριφέρεια, αλλά και γενικότερα,
συνεπεία της έξαρσης της πανδημίας του COVID 1.
 Διαδικτυακό εργαστήριο για την
Συνεργασία Γαλάζιας Οικονομίας

Έξυπνη

Εξειδίκευση

4-

Διαδικτυακό workshop /εργαστήριο.

EUSAIR Facility Point Ελλάδος
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Μητροπόλεως 3-5, 105 57 Αθήνα
eusair-fp.gr@mnec.gr

Ευχές για μια
δημιουργική νέα
χρονιά με υγεία, τύχη
και ασφάλεια!
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