Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για τη Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)

Η EUSAIR με μια ματιά
Είναι η στρατηγική της ΕΕ



για τη μακροπεριφέρεια
Αδριατικής & Ιονίου,


Facility Point GR

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
εγκρίθηκε το 2014 από το

Ημερολόγιο σημαντικών γεγονότων

Σχεδιασμός της
EUSAIR για την
προγραμματική
περίοδο 2021-2027

14ο Δ.Σ.
ΤΗΣ EUSAIR
(ΜΕΡΟΣ 1ο)

Προτάθηκε από την

Συνεργασία για τη
βέλτιστη
υλοποίηση της
διαδικασίας
ενσωμάτωσης
των εμβληματικών
προτεραιοτήτων
της στρατηγικής

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

14ο Δ.Σ.
ΤΗΣ EUSAIR
(ΜΕΡΟΣ 2ο)



Αποτελεί μία από τις 4
μακροπεριφερειακές
στρατηγικές της ΕΕ,

 Βασίζεται σε 4 θεματικές
προτεραιότητες/ πυλώνες
που αντιπροσωπεύουν τις

Ιανουάριος 2021

Ενίσχυση της
ανθεκτικότητας
της EUSAIR,
μέσω της
συνεργασίας

5ο ΕΤΗΣΙΟ
ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ
EUSAIR

Μάρτιος 2021

Επανασύνδεση των
εμπλεκόμενων φορέων,
Αναθεώρηση των μεταξύ
τους σχέσεων,
Ανάκαμψη από την
πανδημία

βασικές προκλήσεις και
ευκαιρίες στην περιοχή:
Πυλώνας 1

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ

Γαλάζια Ανάπτυξη
Πυλώνας 2

Συνδεσιμότητα
Πυλώνας 3

Ποιότητα
Περιβάλλοντος
Πυλώνας 4

Βιώσιμος Τουρισμός
Δημοσίευση της προκήρυξης για την ωρίμανση έξι
προτάσεων δια-πυλωνικών έργων
Facility Point Plus
Στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου EUSAIR Facility Point Plus, η Σλοβενική
κρατική υπηρεσία για την Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής
(Gonernment Office for Development and European Cohesion Policy),
προχώρησε στην προκήρυξη των έξι πρώτων προτάσεων δια-πυλωνικών
έργων, που επιλέχθηκαν το 2019 από το Facility Point Plus.
Η προκήρυξη διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο, σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά και
εθνικά κανονιστικά πλαίσια και δημοσιεύεται στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα
της σλοβενικής Κρατικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή
Πολιτική Συνοχής.
Διαβάστε περισσότερα
EUSAIR FACILITY POINT GREECE

Καλύπτει 9 χώρες, 4 χώρεςμέλη της ΕΕ (Σλοβενία,
Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία) και
5 τρίτες χώρες (Αλβανία,
Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Σερβία και
Βόρεια Μακεδονία).
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ΓΑΛAΖΙΑ ΑΝAΠΤΥΞΗ
Πυλώνας 1 της EUSAIR
MSPMed-Δημοσίευση
Σχέδιο διακυβέρνησης για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
στην Ελλάδα
Το σχέδιο διακυβέρνησης σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο για το
χωροταξικό σχεδιασμό σε σχέση με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
(ΘΧΣ) στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020, στο πλαίσιο του
έργου MSPMed και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ελληνική
προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του EUMOFA
Διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Η μελέτη με τίτλο «Διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας», δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA).
Στη μελέτη αναλύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ενδιαφερόμενοι, στη χρήση των νέων ψηφιακών λύσεων για τις
διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων και στην εκμετάλλευση των ευκαιριών
πώλησης, που διατίθενται σε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες αγορές
θαλασσινών προϊόντων.

Ημερίδα ΕΛΚΕΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες και προκλήσεις στην ανάπτυξη της
θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα
Η διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Προτεραιότητες και προκλήσεις στην
ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα», διοργανώθηκε από
το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11
Ιανουαρίου 2021. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ερευνητικά έργα για την
ανάπτυξη βιώσιμων θαλασσίων εφαρμογών και τη δημιουργία
υποδομών πρόληψης και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων στο
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”
Αναδάσωση των θαλάσσιων λιβαδιών του Αιγαίου
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”, έχοντας ως
στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου,
ολοκλήρωσε ένα σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αναδάσωσης των
θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας. Μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε
στους Λειψούς και αποτελεί ένα καλό βήμα στον τομέα προστασίας του
μεσογειακού θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Διαβάστε περισσότερα

EUSAIR FACILITY POINT GREECE
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Με τη συμμετοχή του FP Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5ο Φόρουμ της EUSAIR

Απρίλιος 2021

Το 5ο ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR με θέμα την «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας
της EUSAIR, μέσω της συνεργασίας», ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28-29
Ιανουαρίου 2021.
Η Επανασύνδεση των βασικών φορέων υλοποίησης των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εκπροσώπων των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, θα αποτελέσει το κλειδί για την Αναθεώρηση του τρόπου
συνεργασίας και ιεράρχησης των στόχων των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη Ανάκαμψη από τις
κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19, με
συγκεκριμένες επιτόπιες δράσεις.

- Συνάντηση των εθνικών
αρχών διαχείρισης και
προγραμματισμού των
εθνικών στρατηγικών
κειμένων σχετικά με τη
διαδικασία ενσωμάτωσης
(22 Απριλίου)
Μάιος 2021
- 6 Ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR
(10-12 Μαΐου)
- Υπουργική συνάντηση ΠΑΙ
και παράδοση της προεδρίας
στην Αλβανία
- Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη
Θάλασσα 2021
(20-21 Μαΐου)

Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ
Η δεύτερη Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ - #EUMRSWeek
διεξήχθη διαδικτυακά από 1 έως 5 Μαρτίου 2021. Το τρίπτυχο σύνθημα της
διοργάνωσης: Επανασύνδεση, Αναθεώρηση και Ανάκαμψη, καλύφθηκε
πλήρως από τις πολλαπλές και
ποικίλες συνεδρίες της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας.

Διαδικασία Ενσωμάτωσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών –
Η πορεία της Ελλάδας
Στο πλαίσιο της #EUMRSWeek, ο κ. Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Εθνικός Συντονιστής για τα ΕΔΕΤ της EUSAIR, συμμετείχε στο διαδικτυακό, διαμακροπεριφερειακό εργαστήριο για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των
εμβληματικών προτεραιοτήτων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και
παρουσίασε την πορεία της διαδικασίας ενσωμάτωσης των εμβληματικών
προτεραιοτήτων της EUSAIR στα εθνικά στρατηγικά κείμενα της Ελλάδας.

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

Καλό Πάσχα

