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ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG 

 

 Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Έρευνα και καινοτομία 

Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι οι τοπικές αρχές, οι διαχειριστές των υδατικών 
πόρων και των άλλων δημόσιων φορέων στη διαχείριση των υδάτων να 
κατανοήσουν, πώς, στο πλαίσιο των περιορισμών του προϋπολογισμού, θα 
ενσωματώσουν νέους κανόνες, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση της 
καινοτομίας, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

 Ψηφιακή νεολαία σε μικρές πόλεις. 
Το κύριο πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει η πρόταση αυτή είναι η 
βελτίωση του ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση της τοπικής 
τεχνογνωσίας για καινοτομίες - μέσω ψηφιακών εργαλείων - στις δημόσιες 
υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις.  

 Η βελτίωση των τοπικών οικονομιών μέσω της ανάπτυξης της έρευνας για τις 
καλλιέργειες οπωροφόρων. 
Ο στόχος της ιδέας είναι να φέρει σε επαφή τους παραγωγούς με την κοινότητα 
των ερευνητών που απασχολούνται με τα ήσσονος σημασίας είδη φρούτων, σε 
κάθε πτυχή της αλυσίδας παραγωγής: βοτανική, αξιολόγηση και διατήρηση 
γενετικού υλικού, μελέτες για τη γενετική και γονιδιωματική, που εφαρμόζεται 
στην επιλογή και τη γενετική βελτίωση, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών 
μεθόδων και βιοτεχνολογίας, παραγωγή νωπών, επεξεργασία, ασφάλεια των 
τροφίμων και νομοθεσία για τη συσκευασία τροφίμων, αποθήκευση και 
εμπορία, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην προαγωγή και διάδοση της ανεκμετάλλευτης 
αγροτικής παραγωγής. 

 Καινοτόμες λύσεις στην κατ’ οίκον φροντίδα.  
Η ιδέα αυτή στοχεύει κυρίως: 1) Στην ενίσχυση της δημιουργίας καινοτόμων 
λύσεων στην κατ’ οίκον φροντίδα, με την ενίσχυση της συνεργασίας των 
φορέων καινοτομίας. 2) Βελτίωση των μέσων πολιτικής σε 2 επίπεδα: α) 
στρατηγικό επίπεδο πολιτικής - να επικεντρωθεί στη βελτίωση του πλαισίου 
πολιτικής σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση της δημιουργίας 
και της εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων β) πρακτικό επίπεδο πολιτικής που 
επικεντρώνεται στην παραγωγή συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων. 

 Cloud-based σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων για άρδευση. 
Οι γενικοί στόχοι της ιδέας αυτής είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, 
σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
υδάτων άρδευσης. Στοχεύει επίσης: α) στην ανάπτυξη των συστημάτων 
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υποστήριξης λήψης αποφάσεων για να βοηθηθούν οι γεωργοί, β) στην 
ανάπτυξη των τεχνολογιών μεταφοράς γνώσεων από τα πανεπιστήμια στους 
αγρότες και τους εργαζόμενους και γ) στη δημιουργία θέσεων εργασίας που 
σχετίζονται με τη γεωργία, την τεχνολογία και την καινοτομία. 

 

 

Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 

 Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, μέσω δυναμικών και 
δια - δραστικών τεχνικών.  
Το έργο αυτό σκοπεύει στη διάχυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, με 
αντικείμενο την αλλαγή νοοτροπίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
πνεύματος των νέων. Τα τελικά αποτελέσματα από τις καλές πρακτικές θα 
κεφαλαιοποιηθούν με τη μεταφορά τους σε άλλες περιοχές. Οι καλές πρακτικές 
που μετατρέπονται σε σχέδια δράσης θα πρέπει να ελέγχονται, να 
αξιολογούνται και  να προετοιμάζονται, με στόχο την εύκολη δυνατότητα 
μεταφοράς τους. Ο στόχος είναι οι καλές πρακτικές να μπορούν να 
αναπτυχθούν σε διάφορες περιοχές και να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους 
από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

 Ανταγωνιστικότητα μέσω της διεθνοποίησης. 
Στόχος αυτής της ιδέας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
μέσω της διεθνοποίησης. 

 Marine Tourism: Στρατηγική επένδυση για περιφερειακή ανάπτυξη. 
Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού, που είναι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 Τουριστικές ΜΜΕ. 
Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, που είναι δικαιούχοι των 
κύριων προγραμμάτων (κυρίως του ΕΤΠΑ), με την υποστήριξη της ανάπτυξης 
των προγραμμάτων αυτών, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης 
προορισμού. 

 Ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων μέσω της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ. 
Η ιδέα αυτή στοχεύει στις καλές πρακτικές και ανταλλαγές εμπειριών. Σκοπεύει 
να επιτευχθεί η αναγκαία αλλαγή πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
ανακατανομής των διαθέσιμων ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στις περιοχές τους. 

 Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Η συγκεκριμένη ιδέα αφορά στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών 
ανάπτυξης, που σχετίζονται με την προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Έμφαση δίνεται στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(καθορισμός του προγράμματος σπουδών, εκπαίδευση εκπαιδευτών, κατάρτιση 
για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, κατάρτιση σε προσωπικές δεξιότητες), 
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Coaching και Mentoring (διαγνωστικά εργαλεία για το ξεκίνημα της 
επιχείρησης, επιχειρηματική ανάπτυξη, υποστήριξη / καθοδήγηση). 

 Υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης των νέων γυναικών μέσω δραστηριοτήτων 
που συνδέονται με τον αγροτικό τουρισμό. 
Στόχος της ιδέας αυτής είναι να βοηθήσει νέες γυναίκες να εντοπίσουν 
καινούργιες ευκαιρίες για απασχόληση ή / και για επιπλέον εισοδήματα, ώστε 
να αυξήσουν την ανεξαρτησία τους και την αυτοεκτίμησή τους. Οι αγροτικές 
δραστηριότητες, (αγροτικός τουρισμός) προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 
για επιχειρηματική δραστηριότητα και καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων. Η μορφή της υποστήριξης θα είναι προσαρμοσμένη 
ειδικά στην εκπαίδευση. 

 Γαστρονομικός τουρισμός. 
Η ιδέα αυτή στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και 
στρατηγικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
της αγροτοβιομηχανίας, με τον γαστρονομικό τουρισμό να αποτελεί το 
καινοτόμο στοιχείο στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Αποσκοπεί επίσης, στην 
ανάπτυξη εργαλείων πολιτικής που μεγιστοποιούν τη δυναμικότητα των ΜΜΕ 
γαστρονομικού τουρισμού. 

 Κομβικές πολιτικές για δημιουργικές πολιτιστικές βιομηχανίες: το κομβικό 
σημείο για καινοτόμα περιφερειακή ανάπτυξη. 
Ο γενικός στόχος της ιδέας είναι η βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής 
ανάπτυξης και ειδικότερα των προγραμμάτων για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, με την υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων ΜΜΕ 
στον πολιτιστικό δημιουργικό τομέα, ως βασική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.  

 Αγροτικές επιχειρήσεις - Καινοτομία και επιχειρηματικά μοντέλα από 
αγροτική περιοχή. 
Ο στόχος της συγκεκριμένης ιδέας είναι η υποστήριξη της δυναμικότητας του 
χώρου, μέσω της μελέτης και προώθησης των νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην αναζωογόνηση της αγροτικής 
οικονομικής κοινότητας. Σκοπός της είναι να μελετήσει και να καθορίσει νέες 
στρατηγικές για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Απώτερος στόχος 
είναι να συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την αύξηση της 
απασχόλησης στις περιφέρειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 
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Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

 Βιώσιμη κινητικότητα, προσβασιμότητα: εξασφάλιση αποτελεσματικού και 
αειφόρου τουρισμού. 
Η πρόταση αυτή, μεταξύ άλλων, περιέχει: συνδυασμένες μεταφορές, 
(ηλεκτρικά οχήματα - ελαφρύ σιδηρόδρομο και λεωφορεία ταχείας διέλευσης - 
ενεργητικούς τρόπους μεταφοράς του ποδηλάτου και των πεζοπόρων), ιδιωτικό 
έλεγχο της πρόσβασης αυτοκινήτων, (Park & Ride , ΤΠΕ και εφαρμογές Web, 
παροχή πληροφοριών για τους επισκέπτες). 

 Κτίρια με μηδενικές εκπομπές CO2 λόγω του αποτελεσματικού τρόπου 
χρήσης της ενέργειας.  
Στόχος της παρούσας ιδέας είναι η προώθηση τεχνολογιών, όπως είναι η χρήση 
της ηλιακής ενέργειας, η βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια, σε κτίρια.  

 Ανθρακικό αποτύπωμα από ΜΜΕ και οδηγός για μικρές δράσεις με μεγάλα 
αποτελέσματα. 

Η ιδέα αυτή στοχεύει ώστε μια ΜΜΕ να είναι σε θέση να ψάξει για πιθανές 
λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην ίδια, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και να σχετίζονται με τον τομέα της δραστηριότητάς και το 
μέγεθος της. 

 Βελτίωση του αστικού σχεδιασμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. 
Η ιδέα προβλέπει την παροχή των εργαλείων και των γνώσεων, με στόχο ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός, τόσο ο υφιστάμενος όσο και οι νέοι, να είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένοι στα μέτρα οικονομίας και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.  

 ECO-COMMERCE: Ενδυνάμωση μικρών και πολύ μικρών εμπορικών ΜΜΕ 
προς την ενεργειακή απόδοση. 
Η ιδέα αυτή έχει ως στόχο να εισαγάγει τις εμπορικές ΜΜΕ στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, με κύρια έμφαση στην 
ενεργειακή απόδοση και τη μείωση εκπομπών CO2.  

 Αποτύπωμα άνθρακα σε οινοποιεία. 
Η Ιδέα αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση των οινοποιείων για τη σημασία του 
υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα του προϊόντος τους και τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής τους, στη συμβολή της μείωσης των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου. 

 Καινοτομίες στην αειφόρο σχεδίαση αστικής κινητικότητας.  
Η ιδέα αυτή περιέχει καινοτομίες στην προετοιμασία, εφαρμογή, αξιολόγηση 
και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (σχέδια 
αειφόρου αστικής διαχείρισης), με βάση την καθιερωμένη μεθοδολογία της ΕΕ. 
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 Έξυπνη διαχείριση υδατικών πόρων με εξοικονόμηση ενέργειας και 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Η ιδέα αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών, σε ολόκληρη 
την ΕΕ, οι οποίες θα βοηθήσουν τους δήμους, αλλά και τους δημόσιους φορείς 
υπεύθυνους του δικτύου διανομής νερού, να καθορίσουν τις στρατηγικές 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
 
 

o Διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς. Από τα μεμονωμένα μνημεία στο 
σύνολο του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 

Με την ιδέα αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτυχθούν μέθοδοι και 
εργαλεία που επιτρέπουν στους διαφορετικούς κυβερνητικούς φορείς να 
συντονίσουν τις δράσεις τους, προκειμένου να εφαρμόσουν μια πιο 
ομοιόμορφη και συνεκτική διαχείριση. Να σχεδιαστεί επίσης ένα σύστημα 
διαχείρισης που επιτρέπει την ενσωμάτωση των προοπτικών για την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. 
 

o Περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για την αναζωογόνηση των ιστορικών 
κτιρίων.  
Η ιδέα αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ρεαλιστικών στρατηγικών σε τοπικό / 
περιφερειακό επίπεδο, για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή των 
ιστορικών κτιρίων. Εμπεριέχει την αποτελεσματική τους ανακαίνιση- 
αποκατάσταση και ταυτόχρονα δημιουργεί μια νέα ζωή για τη διατήρηση της 
ιστορίας, που θα οδηγήσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
περιοχών. 
 

o Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά για υπεύθυνες, καινοτόμες και 
βιώσιμες τουριστικές δράσεις.  
Η πρόταση αυτή εμπεριέχει παρεμβάσεις στους τομείς: τουρισμού, 
βιομηχανικής κληρονομιάς, διερμηνείας, άυλης κληρονομιάς, πολιτιστικής και 
δημιουργικής παραγωγής, ψηφιοποίησης και καινοτομίας στον πολιτιστικό & 
αειφόρο Τουρισμό 

o Ενίσχυση των οικονομικών ωφελημάτων από την πολιτιστική κληρονομιά.  
Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι να αναπτύξει περιπτωσιολογικές μελέτες και 
μοντέλα που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και 
στην εθνική οικονομία, δημιουργώντας επενδύσεις στην πολιτιστική 
κληρονομιά. Περιλαμβάνει επίσης διάχυση εμπειριών, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί το οικονομικό δυναμικό της υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
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o Αύξηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πολιτιστική κληρονομιά, 

στην προστασία και προβολή της. 
Στόχος της ιδέας αυτής είναι να διερευνηθούν νέες μεθοδολογίες τεκμηρίωσης 
και παρουσίασης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που 
βασίζονται σε νέα ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες, οι οποίες στη συνέχεια θα 
προωθηθούν σε επαγγελματίες, (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα), όπως επίσης και στο ευρύ κοινό. 
 

o Πολιτιστική κληρονομιά: Μια νέα πρόκληση για την απασχόληση. 
Η ιδέα αυτή στοχεύει στη προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, με στόχο 
την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω του 
ορισμού των προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών. Επιδιώκει τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας για τους νέους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με 
στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 

o Καινοτόμα και βιώσιμη διαχείριση της άρδευσης.  
Η ιδέα αυτή αποσκοπεί στο να αναλύσει τα προβλήματα που προέκυψαν από 
τη μη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, που προορίζονται για άρδευση 
και να παρέχει έναν οδηγό για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της διαχείρισης 
των υδάτων των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο. 
 

o Καινοτόμα διαχείριση υδατικών πόρων σε δομημένο και φυσικό περιβάλλον.  
Κύριοι στόχοι της ιδέας αυτής είναι η προστασία του πόσιμου νερού, η χρήση 
του βρόχινου νερού, η προστασία του περιβάλλοντος από την υπερβολική 
θερμότητα, η μείωση του φορτίου σκόνης, κ.λπ. Ένας άλλος σημαντικός στόχος 
του έργου είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας με βάση τις δυνατότητες της 
καινοτομίας και το διαθέσιμο απόθεμα από βιομηχανικό νερό, χάρη στα μέτρα 
διαχείρισης των υδάτων. 

 

 

 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ 
rgkekas@skepsis.net.gr  
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