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Με πολύ μεγάλη συμμετοχή από διαφόρους επαγγελματικούς φορείς και άλλων δικαιούχων,
πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα (Info Day) ενόψει της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων για στρατηγικά έργα, στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα –
Ιταλία 2007-2013»

H ημερίδα διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και την Κοινή Τεχνική
Γραμματεία του Προγράμματος ΕΕΣ «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» σήμερα το πρωί στο
ξενοδοχείο Patras Palace στην Πάτρα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που έκανε η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Η φιλοξενία αυτής της συνάντησης ήταν ιδιαιτέρως σημαντική για την περιοχή, καθώς
δείχνει και την σοβαρότητα ουσιαστικά που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προσεγγίζει το
ζήτημα και τη διάχυση που δίνει στη διεκδίκηση πόρων.

«Η συνεχιζόμενη βαριά οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, τόσο σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν για εμάς μονόδρομο την
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, καθώς μόνο αυτοί θα μας διασφαλίσουν τα κονδύλια που
είναι απαραίτητα για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως για τις
περιφέρειές μας, δεδομένων των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών» υπογράμμισε
μεταξύ άλλων στον σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας
προσθέτοντας: «Όμως, για να το πετύχουμε αυτό, οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ριζική
αλλαγή στην συνεργατική νοοτροπία και ολική στροφή από τις μεμονωμένες συνεργασίες
και τα χωριστά μικρά εγχειρήματα, προς την ενορχηστρωμένη συνεργασία, τον επιμερισμό
της γνώσης και την κοινή χρήση των πόρων».
Στόχος όπως τόνισε ο κ. Κατσιφάρας είναι «αφενός, να υλοποιήσουμε δράσεις
στρατηγικού χαρακτήρα, που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προσδοκίες των
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, και αφετέρου, να αφήσουμε μια πολύτιμη
παρακαταθήκη για τη συνέχιση του διαλόγου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου».
Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρίες και άλλοι
επαγγελματικοί φορείς συμμετείχαν στη συνάντηση και ενημερώθηκαν για θέματα που
αφορούν την προκήρυξη και την υποβολή φακέλων προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης,
τους κανόνες επιλεξιμότητας κ.λπ.
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Αρκετά μεγάλη ήταν και η συμμετοχή από την Ιταλία, ενώ μετά την ολοκλήρωση των
παρουσιάσεων, υπήρξε θετικό κλίμα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης όπου
αντηλλάγησαν απόψεις στο πλαίσιο της δικτύωσης των δικαιούχων.
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