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

Ημερολόγιο σημαντικών γεγονότων

εγκρίθηκε το 2014 από το


Έμφαση στη
διαδικασία
ενσωμάτωσης
των εμβληματικών
προτεραιοτήτων
της EUSAIR

Συνάντηση
γνωριμίας των
προγραμμάτων
της ΕΕ με την
EUSAIR

Προτάθηκε από την

15ο Δ.Σ.
ΤΗΣ EUSAIR


Σχεδιασμός του
EUSAIR Facility Point
για την
προγραμματική
περίοδο 2021-2027
Συζήτηση για τη
Διεύρυνση της ΕΕ στα
Δυτικά Βαλκάνια

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,


Αποτελεί μία από τις 4
μακροπεριφερειακές
στρατηγικές της ΕΕ,

 Βασίζεται σε 4 θεματικές
προτεραιότητες/ πυλώνες
που αντιπροσωπεύουν τις

Απρίλιος 2021
Ανάκαμψη,
Ανθεκτικότητα,
Πράσινη
Συνδεσιμότητα,
Γαλάζια Ανάπτυξη
& Διεύρυνση της ΕΕ
στα Δυτικά
Βαλκάνια

6ο Φόρουμ
της EUSAIR

Ιούλιος 2021
Οργάνωση του
EUSAIR Facility Point
για την
προγραμματική
περίοδο 2021-2027

Καλωσόρισμα
της Δημοκρατίας
του Σαν Μαρίνο
στη Στρατηγική

βασικές προκλήσεις και
ευκαιρίες στην περιοχή:

Πυλώνας 1

Γαλάζια Ανάπτυξη
Πυλώνας 2

11η Συνάντηση
της ομάδας
καθοδήγησης του
EUSAIR
Facility Point

Συνδεσιμότητα
Πυλώνας 3

Ποιότητα
Περιβάλλοντος
Πυλώνας 4

Βιώσιμος Τουρισμός

Η μακροπεριφερειακή στρατηγική για την Αδριατική
και το Ιόνιο:
Ένα κοινό όραμα, μία κοινή αποστολή
Η 3η έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού TERRITORIAL του Προγράμματος
ESPON, με τίτλο "TERRITORIAL-Rural Areas: An eye to the future", έχει δημοσιευτεί
και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες &
πολιτικές, καθώς και ένα άρθρο για την πορεία και το μέλλον της
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, με τίτλο «Η μακροπεριφερειακή
στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο: Ένα κοινό όραμα, μια κοινή
αποστολή».
Η EUSAIR βγαίνει από την υγειονομική κρίση της πανδημίας με αποφασιστικό
τρόπο και συγκεντρώνει όλα τα κατάλληλα εφόδια για να επιτύχει τους στόχους
και τις προτεραιότητές της στη νέα περίοδο της ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας και της Ψηφιακής Μετάβασης.
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
Γαλάζια Γεωργία στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Ένα όραμα για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Η εκδήλωση με τίτλο «Γαλάζια Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»,
διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας
(DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 27 Μάϊου 2021 διαδικτυακά &
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών εμπλεκόμενων φορέων.
Με αφορμή την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ανακοίνωσης με
τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για μια περισσότερο βιώσιμη &
ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, για την περίοδο 2021-2027, η
συζήτηση επικεντρώθηκε στο όραμα για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ το 2030.
Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ
Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα
βιώσιμο μέλλον
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, επιχειρεί να μετασχηματίσει την οικονομία σε
μία πιο σύγχρονη, αποδοτική, ως προς τη χρήση των πόρων, ανταγωνιστική
& περιβαλλοντικά φιλική, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,
έχοντας ως στόχο την διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης.
Ταυτόχρονα το Σχέδιο Ανάκαμψης για την ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας, ώστε να καταστεί πιο
δίκαιη, βιώσιμη και ανθεκτική για το μέλλον.
Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη αυτής της
διπλής πρόκλησης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και ιδεών, που
προωθούν την γρήγορη και ανθεκτική ανάκαμψη και την προστασία των
πόρων του περιβάλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης
Για μια πιο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής-Ιονίου
Το διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο «Επενδύσεις σε Δεξιότητες & Επιμόρφωση:
Οδικός χάρτης για μια πιο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής-Ιονίου» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2021.
Είχε ως στόχο να οδηγήσει σε μία πιο διεξοδική συζήτηση σχετικά με τη νέα
προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, ώστε να δημιουργηθεί
ένας κοινός προβληματισμός με στόχο τη ζήτηση γαλάζιας και πράσινης
αναβάθμισης υφιστάμενων δεξιοτήτων & απόκτησης νέων δεξιοτήτων στην
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα
στις εκκλήσεις για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.
Διαβάστε περισσότερα

EUSAIR FACILITY POINT GREECE
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

EVENTS

Με τη συμμετοχή του Facility Point Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οκτώβριος 2021

6ο Φόρουμ της EUSAIR

- #EURegionsWeek 2021
(11-14 Οκτωβρίου)

Το 6ο Φόρουμ της EUSAIR πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις ακτές της

- 16ο Διοικητικό Συμβούλιο της
EUSAIR (18-19 Οκτωβρίου)

Σλοβενίας στις 11 και 12 Μαΐου. Το Φόρουμ είχε υβριδική μορφή (φυσική και
διαδικτυακή παρουσία) & συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.
Καίρια θέματα της ΕΕ και της μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου, όπως η
ανακοίνωση της Σλοβενικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, η ανάκαμψη,
η ανθεκτικότητα, η πράσινη συνδεσιμότητα, η γαλάζια ανάπτυξη και η
διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια βρέθηκαν στο επίκεντρο των
συζητήσεων.

Συνάντηση γνωριμίας των διακρατικών και διασυνοριακών
προγραμμάτων συνεργασίας της ΕΕ με την EUSAIR
Η διαδικασία ενσωμάτωσης των εμβληματικών στόχων της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια της Αδριατικής - Ιονίου αποτέλεσε το
βασικό

θέμα

της

συνάντησης

γνωριμίας

των

διακρατικών

και

διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας της ΕΕ με την EUSAIR, που

έλαβε χώρα στις 15 Απριλίου 2021, με πρωτοβουλία του επικεφαλής εταίρου
(Σλοβενία) του στρατηγικού έργου EUSAIR Facility Point που υποστηρίζει τις
δραστηριότητες και εργασίες της στρατηγικής.

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

Νοέμβριος 2021
- 12th European Public
Communication Conference
(8-9 Νοεμβρίου)

