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

Προτάθηκε από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
εγκρίθηκε από το

Συμβούλιο της ΕΕ το 2014

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ EUSAIR

Από την 1η Ιουνίου 2021, η Αλβανία ανέλαβε επίσημα την Προεδρία της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) για
ένα έτος.
Η Αλβανική Προεδρία θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες προτεραιότητες:
-

EUSAIR FACILITY POINT GREECE

προτεραιότητες/ πυλώνες

Πυλώνας 1

Γαλάζια Ανάπτυξη
Πυλώνας 2

Συνδεσιμότητα

 Συνέργειες της
Ευρωπαϊκής Πράσινης
Μαζί για την Ανάκαμψη
Συμφωνίας με την EUSAIR
Συνοχή, Πράσινη &
15ο Δ.Σ.
 Καινοτόμες πολιτικές
Ψηφιακή μετάβαση και
ΤΗΣ EUSAIR Ενσωμάτωση των
Δέσμευση των πολιτών
εμβληματικών
για συμμετοχική και δίκαιη
προτεραιοτήτων της
ανάκαμψη
στρατηγικής

16ο Δ.Σ.
της EUSAIR

 Βασίζεται σε 4 θεματικές

ευκαιρίες στην περιοχή:

Ημερολόγιο σημαντικών γεγονότων

 Η EUSAIR στη νέα
προγραμματική
περίοδο
 Αξιολόγηση της
EUSAIR
 Αναθεώρηση
του Action Plan
της Στρατηγικής

στρατηγικές της ΕΕ

βασικές προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2021

μακροπεριφερειακές

που αντιπροσωπεύουν τις

Νεολαία & Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πράσινη Συμφωνία
Τουρισμός και Πολιτισμός
Συνδεσιμότητα

19η
Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Περιφερειών &
Πόλεων

Αποτελεί μία από τις 4

Πυλώνας 3

Ποιότητα
Περιβάλλοντος
Πυλώνας 4

Βιώσιμος Τουρισμός

Νοέμβριος 2021
Έμφαση
στις δράσεις
επικοινωνίας &
δημοσιότητας
της στρατηγικής
Συνεργασία
εμπλεκόμενων
φορέων

Εβδομάδα
Μεσογειακών
Ακτών & Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών

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 & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝAΠΤΥΞΗ
Πυλώνες 1 & 3 της EUSAIR
SEALOGY
Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία
Φέτος η SEALOGY, η μεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία,
φιλοξένησε τη Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα
προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία», στις 18 Νοεμβρίου 2021, στο
Εκθεσιακό Κέντρο Ferrara, στην Περιφέρεια Emilia-Romagna της Ιταλίας. Η
Διάσκεψη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της βιώσιμης γαλάζιας
οικονομίας για την επίτευξη ενός ανθεκτικού στη κλιματική αλλαγή, υγιούς
ωκεανού με παραγωγικό οικοσύστημα.
Η εκδήλωση παρείχε τη δυνατότητα προβολής σε όλους τους βασικούς φορείς
της γαλάζιας οικονομίας: αλιεία & υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιος & παράκτιος
τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές, θαλάσσια βιοτεχνολογία & ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, θαλάσσιο περιβάλλον, ναυπηγική και ναυτικές υπεράκτιες
δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα

Γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο
#MEDMRSWeek
Το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Τί μπορεί να κάνει η EUSAIR για να
εξασφαλίσει τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο:
Στάδια εξέλιξης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην EUSAIR» έλαβε
χώρα στις 9 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μεσογειακών Ακτών
και Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 2021 (#MEDMRSWeek).
Το κοινό συνέδριο των Θεματικών Ομάδων Καθοδήγησης των Πυλώνων Ι & ΙΙΙ
της EUSAIR ήταν αφιερωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση και αναγνώριση των
Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών (ΠΘΠ) και του χωροταξικού
σχεδιασμού στη θάλασσα και στις λεκάνες απορροής των ποταμών της EUSAIR
Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση της EUSAIR προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
#EUGreenDeal
Το Forum των Εμπορικών Επιμελητηρίων Αδριατικής-Ιονίου, σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας της Ιταλίας διοργανώνουν μια σειρά από τρία
διαδικτυακά εργαστήρια με τίτλο «Περιβαλλοντικά ζητήματα & οι δράσεις της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το 2050».
Τα εργαστήρια χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του έργου «H EUSAIR φέρνει την
Πράσινη Συμφωνία στην περιοχή», το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη της
υιοθέτησης πιο βιώσιμων πρακτικών στις συνεδριάσεις της μακροπεριφέρειας
Αδριατικής-Ιονίου.
Διαβάστε περισσότερα

EUSAIR FACILITY POINT GREECE
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

EVENTS

Με τη συμμετοχή του Facility Point Ελλάδας
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και ευτυχισμένο το νέο έτος

19η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων
Η 19η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων #EURegionsWeek
διεξήχθη διαδικτυακά στις 11-14 Οκτωβρίου 2021. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ανάκαμψη» και περιείχε
πάνω από 300 διαδικτυακές συνεδρίες αφιερωμένες στα παρακάτω θέματα:
• Συνοχή: από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης -λόγω πανδημίαςστην ανθεκτικότητα των περιφερειών
• Πράσινη Μετάβαση: για μια βιώσιμη και πράσινη ανάκαμψη
• Ψηφιακή Μετάβαση στη νέα εποχή
• Δέσμευση των πολιτών για μια συμμετοχική και δίκαιη ανάκαμψη χωρίς
αποκλεισμούς.

Εβδομάδα Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών 2021

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

Η Εβδομάδα Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών
2021 έλαβε χώρα διαδικτυακά σε δύο χρονικές περιόδους, από τις 9 μέχρι τις
11 Νοεμβρίου 2021 και από τις 22 μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2021, υπό την αιγίδα
της Σλοβενίας και της Βόρειας Μακεδονίας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θάλασσα και
την ενδοχώρα, μέσω της παρουσίασης του φυσικού και οικονομικού

δυναμικού που προσφέρουν, καθώς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
ως

αποτέλεσμα

των

φυσικών

φαινομένων

και

της

ανθρώπινης

δραστηριότητας.

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