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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOTRANS
Τη Φάση 2 διανύει, εδώ και ένα χρόνο, το Ευρωπαϊκό έργο INNOTRANS του Προγράμματος
Interreg Europe, στη διάρκεια της οποίας γίνεται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που
προέκυψε από το έργο στη Φάση 1. Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του
Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), ως εταίρος του INNOTRANS, συνέταξε το Σχέδιο Δράσης, το οποίο
έπειτα έλαβε την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέα υπεύθυνου για
την εφαρμογή του.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Δράσης 1 με τίτλο «Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των
βασικών εμπλεκόμενων μερών για την καινοτομία στις μεταφορές», η οποία
περιλαμβάνεται στο εν λόγω έγγραφο, πρόκειται να διοργανωθεί διαδικτυακά θεματικό
εργαστήριο για την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη της
ΕΟΣΜ/ΑΠΘ.
Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στις 12.30μμ με τη μορφή
Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), όπως προβλεπόταν. Πραγματοποιείται
στο πλαίσιο εφαρμογής του περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου INNOTRANS, με
στόχο τον εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την
καινοτομία στις μεταφορές, μέσω ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την
εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών και των ενδιαφερόμενων είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς οι απόψεις τους θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των κατευθυντήριων
αξόνων της Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η
αποτύπωση από κοινού προτάσεων και ιδεών για νέες δυναμικές και καινοτόμες προτάσεις
έργων προς χρηματοδότηση στην θεματική ενότητα των μεταφορών, αυτόνομα ή/και σε
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συνδυασμό με άλλες θεματικές, θα ληφθεί υπόψη και θα αποτελέσει οδηγό για το
σχεδιασμό της επόμενης μέρας ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότεροι
φορείς/επιχειρήσεις της ΠΚΜ. Επιπλέον, θα επιτρέψει μέσα από διαδικασίες διάδρασης τη
γνωριμία των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας τη δικτύωση και την μελλοντική ανάπτυξη
συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τους.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο, μπορούν να υποβάλουν δήλωση
συμμετοχής μέσω του εξής συνδέσμου: https://cutt.ly/rl41GYD.
Τη διοργάνωση του θεματικού εργαστηρίου υποστηρίζει το One Stop Liaison Office, το
οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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.
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