Δεκέμβριος 2018

INNOTRANS project
1η Συνάντηση Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholder Meeting)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τόπος Διεξαγωγής:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΚΜ
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001,
Πυλαία Θεσσαλονίκης
Περίληψη:
Αυτό το έγγραφο της απολογιστικής έκθεσης περιλαμβάνει (α) το πρόγραμμα, (β) τα
γενικά αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας, και (γ) τα πρακτικά για την 1η Συνάντηση
Εμπλεκομένων Μερών που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Οκτωβρίου 2018.
Επιπλέον, περιέχει (δ) σύντομη περιγραφή των πρακτικών στα αγγλικά και παράρτημα με
φωτογραφικό υλικό.

Οι εταίροι του έργου INNOTRANS είναι οι εξής:
α/α
1 (Επικεφαλής)

Εταίροι
Coventry University Enterprises Ltd

Χώρα
CUE

UK

2

Abruzzo region

AR

IT

3

City of Prague

CP

CZ

SERDA

RO

4

South East
Regional Development Agency

5

Region of Western Macedonia

RWM

EL

6

Aristotle University of Thessaloniki

AUTh

EL
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Πρόγραμμα συνάντησης
3 Οκτωβρίου 2018
09:30 Καλωσόρισμα & γνωριμία συμμετεχόντων
Παρουσίαση του έργου INNOTRANS/Interreg Europe στο πλαίσιο της
09:40
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ο ρόλος των εμπλεκομένων μερών
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (α’ μέρος):
1. απόψεις των εμπλεκομένων μερών από την πρώτη επαφή με το
έργο INNOTRANS
2. στόχοι, υφιστάμενες πολιτικές και ανάγκες της Περιφέρειας
10:00
Κεντρικής Μακεδονίας
3. δομή και υλοποίηση του ΠΕΠ, βαθμός εξειδίκευσής του και
δυνατότητες επηρεασμού
4. δράσεις της Περιφέρειας σχετικές με τις θεματικές του Έργου

ΑΠΘ
ΑΠΘ

Όλοι

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (β’ μέρος):
1. δυνατότητες της Περιφέρειας για Καινοτομία στις Μεταφορές
10:30 2. παράγοντες που ευνοούν (enablers) ή περιορίζουν (barriers) την
καινοτομία στις μεταφορές
3. πως θα προωθηθεί στην Περιφέρεια η καινοτομία στις μεταφορές;

Όλοι

ΑΠΘ &
Όλοι

10.55 Βήματα συνεργασίας ΑΠΘ και εμπλεκόμενων μερών
11.10 Συζήτηση και πιθανές ερωτήσεις

Όλοι

11.30 Άτυπη «δικτύωση»

Όλοι

Γενικά αποτελέσματα από την 1η Συνάντηση Εμπλεκομένων Μερών
• Παρουσίαση έργου INNOTRANS
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

και

κατανόηση

στόχων,

δράσεων

και

• Κατανόηση στόχων, υφιστάμενων πολιτικών και αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του Έργου), ώστε να ληφθούν υπόψη
κατά την υλοποίηση.
• Διευκρίνιση ορισμένων θεμάτων σχετικά με τη δομή και υλοποίηση των ΠΕΠ, για την
κατάλληλη διαμόρφωση του «Σχεδίου Δράσης».
• Ενημέρωση για το βαθμό «εξειδίκευσης» των σχετικών με το Έργο στόχων του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας και για τα περιθώρια επηρεασμού βάσει του «Σχεδίου Δράσης».
• Ενημέρωση ως προς το εάν η Περιφέρεια έχει ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάζει να
υλοποιήσει δράσεις σχετικές με τις θεματικές του Έργου καθώς και για την πρόοδο
αυτών (π.χ. το One Stop Shop καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ).
• Γνωριμία των συμμετεχόντων με σκοπό την
επαφής/επικοινωνίας για την πορεία εξέλιξης των έργων.

ανάπτυξη

μιας

τακτικής

• Ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Αναγνώριση άλλων εμπλεκομένων για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε δράσεις
Εμπλεκομένων Μερών του Έργου.
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Πρακτικά συνάντησης
1. Συμμετέχοντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name
Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Ευάγγελος Γενίτσαρης
Βασιλική Αμπράση
Κωνσταντία Μπέσσα
Γεώργιος Κωστάρας
Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης
Χρυσάνθη Κισκίνη
Ολυμπία Παπαδοπούλου
Στράτος Αραμπατζής

Organisation
ΑΠΘ
ΑΠΘ
ΑΠΘ
ΠΚΚ – Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΔΑ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Tero Ltd (υπεργολάβος ΑΠΘ)
Tero Ltd (υπεργολάβος ΑΠΘ)

2. Γενικά για το έργο
Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου ως προς τα εξής: στόχοι, πυλώνες,
αναμενόμενα παραδοτέα, αντίκτυπος, προσδοκίες.
Διατυπώθηκε η πρόταση για κοινές δράσεις διάχυσης με τα άλλα έργα της ΠΚΜ ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερη επιρροή-διάδραση-δημοσιότητα-feedback-δικτύωση.
Επισημάνθηκε η σημασία της «τριπλής έλικας» για τη συνεργασία των τομέων της (1)
Έρευνας, της (2) «Δημόσιας Διοίκησης» και του (3) «Επιχειρείν».
Τέλος, σημειώθηκε η σύσταση για αποφυγή υπερ-αισιόδοξου Σχεδίου Δράσης, ώστε οι
προτεινόμενες δράσεις να είναι εφικτές.
3. INNOTRANS
Υπογραμμίστηκε η θεματική σύνδεση του έργου INNOTRANS με το έργο Higher του
Περιφερειακού Ταμείου, το οποίο είναι σχετικό με καινοτομία και συνδέεται με τον
μηχανισμό καινοτομίας one stop shop (υπηρεσία μίας στάσης) στην Περιφέρεια.
Έγινε συζήτηση για δυνατότητες συνέργειας του INNOTRANS με άλλα έργα της ΠΚΜ.
Σημειώθηκε η έμφαση που δίνει η Περιφέρεια στις δημόσιες υποδομές ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (αποτελούν άξονες προτεραιότητας).
4. Επηρεασμός της Πολιτικής της Περιφέρειας, με έμφαση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας]
Η Περιφέρεια χαράζει πολιτική, ενώ η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ της ΠΚΜ διαχειρίζεται το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ).
Το ΕΠ σχεδιάστηκε την περίοδο 2012-2013 και ακολούθησε διαβούλευση και εγκρίθηκε
εντός του 2014.
Υπάρχουν τρία δυνατά επίπεδα επηρεασμού του ΕΠ:
1ο επίπεδο  κείμενο του ΕΠ και στοχοθεσία. Υπάρχει δυνατότητα επηρεασμού στην
αρχική κατάρτιση ή/και στην επόμενη αναθεώρηση κατά το 2018 (η αναθεώρηση όμως
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αυτή είναι τεχνική, όχι αναθεώρηση στόχων). Επισημαίνεται ότι το αρχικό κείμενο δεν είναι
εξειδικευμένο, θέτει απλώς Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές
Προτεραιότητες.
2ο επίπεδο  εξειδίκευση του προγράμματος σε δράσεις. Υπάρχει μικρό περιθώριο
αλλαγών, πλέον, γιατί έχει ήδη προδιαγραφεί σε αυτή τη φάση (άνω του 95% του ΕΠ έχει
εξειδικευτεί). Η εξειδίκευση συνιστά άτυπη διαδικασία, η οποία δεν προβλέπεται στον
Κανονισμό. Παρόλα αυτά έχει κατά κάποιο τρόπο «δεσμευτικό» χαρακτήρα και εγκρίνεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 74 εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων
(stakeholders), συνεδριάζει μία φορά ανά έτος και ενδιάμεσα εγκρίνει τις αποφάσεις της
Διαχειριστικής Αρχής (π.χ. εξειδικεύσεις δράσεων ως προς την καινοτομίαεπιχειρηματικότητα, κ.λπ..
3ο επίπεδο  προσκλήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή σε δυνητικούς δικαιούχους.
Πρόκειται για το ενδεχόμενο επηρεασμού του σκοπού πρόσκλησης ή/και των κριτηρίων
επιλογής πράξεων ή/και κειμένου προσκλήσεων (δυνατότητα αντανάκλασης της πολιτικής
στο κείμενο των προσκλήσεων). Παράδειγμα: απαίτηση οι πράξεις να περιέχουν δράσεις
για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης.
5. Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης/ ΣΕΕ (RIS):
Η ΣΕΕ αποτελεί εξ’ ορισμού ένα δυναμικό (συνεχώς ανοιχτό σε επικαιροποίηση) και
επίσημο έγγραφο, το οποίο εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η ΣΕΕ περιέχει στόχους και ειδικούς δείκτες. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επηρεασμού
της, στο πλαίσιο της «διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης», με την εμπλοκή των
βασικών μετόχων του «οικοσυστήματος» έρευνας, δημόσιας διοίκησης και
επιχειρηματικότητας («κρυφοί πρωταθλητές», «κοιμώμενοι γίγαντες»).
Θεωρείται πλέον «πλεονέκτημα» (bonus) για μία Περιφέρεια το να διαθέτει μία
προχωρημένη στρατηγική RIS.
6. Προβληματισμοί για περαιτέρω διερεύνηση σε συνεννόηση με τη ΔΑ του
INTERREG EUROPE (προϊσταμένη Αρχή), σχετικά με:
•

την ελάχιστη απαιτούμενη τεκμηρίωση για τον επηρεασμό του «εργαλείου πολιτική»
(policy instrument).

•

τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η τεκμηρίωση, π.χ. μέσω της ένταξης κάποιων
δράσεων ή/και αλλαγής πολιτικής.

•

τον τελικό δικαιούχο του Σχεδίου Δράσης (Περιφέρεια ή Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ της
ΠΚΜ).

•

την προγραμματική περίοδο (2014-2020 ή την επόμενη) στην οποία θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι συστάσεις πολιτικής του έργου.

•

το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να επηρεαστεί.
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7. Προτεινόμενες εναλλακτικές επιλογές για την τεκμηρίωση του επηρεασμού της
πολιτικής
 Επηρεασμός της ΣΕΕ (RIS) αντί του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω της
συμμετοχής στη διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυψης».
 Επηρεασμός των προσκλήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 Επηρεασμός μη εξειδικευμένου μέρους ΕΠ (ελάχιστες δυνατότητες).
 Επηρεασμός της πολιτικής ενός Δήμου.
 Ένταξη στο ΕΠ μίας μικρής σε κόστος δράσης που θα αφορά στην ετοιμασία της
Πρόσκλησης για μία μεγάλη δράση που θα ενταχθεί στο επόμενο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (δημιουργία «γέφυρας», μέσω τεχνικής ωριμότητας).
 Συνολική κατά το δυνατό διαχείριση του ζητήματος από την Περιφέρεια για όλα τα έργα
που την έχουν επιλέξει ως Περιφέρεια αναφοράς. Για παράδειγμα, οργάνωση μίας
συνάντησης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης με τη
συμμετοχή όλων των έργων INTERREG και στόχους, όπως: διάδραση, ανταλλαγή
απόψεων κι εμπειριών, διευκρίνιση ζητημάτων, δικτύωση, απόκτηση feedback
[σύνταξη template για να το συμπληρώσουν οι εκπρόσωποι των έργων πριν τη
συνάντηση], κ.ο.κ..

Σύντομη αγγλική περίληψη πρακτικών
(brief summary of meeting’s minutes in english)
The 1st Stakeholder meeting for the project INNOTRANS was organised by AUTh on
October 3rd in Thessaloniki.
During that meeting some concerns arose regarding the following:
1) The necessary documentation concerning the influence of the policy instrument and
which is the indicative way that this influence can be expressed
In our region there are three possible stages of influence of our policy instrument, the
Operational Programme (OP) of the Region of Central Macedonia (RCM), as AUTh was
informed by the Managing Authority of ROP:
1st stage: the initial document of the OP during its creation/composition (2014). A review
was done in 2018 but it was about technical issues / technical based and not about the
targets.
2nd stage: the specialization of the OP into actions. A significant percentage has been
already achieved; almost 95% has been done. Subsequently, the RCM is already far on
the implementation of the OP. Although it is an informal document, it is considered to be a
binding one. It is approved by the Monitoring Committee of the OP. 74 representatives of
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stakeholder groups are members of the Monitoring Committee which meets once a year
and in the interim approves the decisions of the Managing Authority.
3rd stage: the calls published by the Managing Authority of the OP, e.g. influence of the
purpose of the call or/and its selection criteria or/and the configured text (possibility of
reflecting the policy on the text of the calls).
There is the possibility of influencing the Research and Innovation Strategies for Smart
Specialization document (RIS) apart from the policy instrument (ROP). RIS is a dynamic
document that can easily be influenced and is considered an important policy tool for every
region.
2) It is worth pointing out that the RCM is the policy maker that sets the goals, whereas
the Managing Authority is responsible for the implementation and the management of
the OP.
Thus, RCM should be considered most probably as the final Beneficiary of the Action Plan.
3) Because of the fact that we are far on the specialization and implementation of the
regional OP, we should consider in a flexible way the selection of the programming
period in which the policy recommendations should be taken into account.
In particular, apart from the ongoing programming period 2014-2020 (running / current),
RCM could incorporate the influence of its OP in the documents of the next programming
period.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (φωτογραφίες)
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