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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ INNOTRANS: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ,
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά τη διάρκεια της πέμπτης συνάντησης των εταίρων του έργου INNOTRANS,
οργανώθηκε τεχνική επίσκεψη από τον Οργανισμό Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ρουμανίας στις 8 Απριλίου 2019 στο Γαλάτσι.
Στην τεχνική επίσκεψη παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου καθώς και τα
προσκεκλημένα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) που προέρχονταν από διάφορα
υπόβαθρα, όπως πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δήμους και ερευνητικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τη θεματική που είχε επιλεγεί «Χρηματοδότηση της καινοτομίας στην αστική
κινητικότητα», η ατζέντα της ημέρας χωρίστηκε σε δύο τμήματα:
• το πρωί εκπρόσωποι του Δήμου Γαλατσίου παρουσίασαν έργα καινοτομίας στον
τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2007-2013 και 2014-2020: ανανέωση των οχημάτων των δημοσίων
μεταφορών και δημιουργία κέντρου εποπτικού ελέγχου που παρακολουθεί την
αστική κυκλοφορία στο Γαλάτσι (στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης
της αστικής κυκλοφορίας). Εκπρόσωπος της IPA SA Βουκουρεστίου – Περιοχή
Γαλατσίου μίλησε για τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Enterprise
Europe Network για τις εταιρίες του τομέα των μεταφορών σχετικά με μεταφορά
τεχνολογίας. Εκπρόσωπος του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Lower Danube University of Galati ανέδειξε τις υπηρεσίες και δυνατότητες που
προσφέρουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκπρόσωπος της εταιρίας Dutch
Marine Trading SA παρουσίασε τις καινοτομίες που εισήγαγαν στον ναυτικό τομέα.
• Το απόγευμα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το κέντρο εποπτικού ελέγχου που
παρακολουθεί την αστική κυκλοφορία στο Γαλάτσι και αποτελεί μέρος του
συνολικού συστήματος διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας. Έπειτα,
μεταφέρθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Dutch Marine Trading SA ώστε να
γνωρίσουν τις καινοτόμες δραστηριότητές της στον ναυτικό τομέα.

INNOTRANS
Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των Περιφερειών στις μεταφορές
Στις 9 Απριλίου 2019, στη Βραΐλα, στο πλαίσιο του θεματικού εργαστηρίου
«Χρηματοδότηση της καινοτομίας στην αστική κινητικότητα», οι εταίροι και οι εκπρόσωποι
των εμπλεκόμενων μερών συζήτησαν και ενημερώθηκαν για τις πολιτικές χρηματοδότησης
της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο περιοχή
εταίρου.

Σημείωση
Το έργο INNOTRANS είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου
Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός
προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταίροι του έργου
Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
Πόλη της Πράγας (Τσεχική Δημοκρατία)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
Περιοχή Αμπρούτζο (Ιταλία)
Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ρουμανία)

