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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣγΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (RIG) ΤοΥ ΕΡΓοΥ INC0MPASS
ΑΓΡΙΝΙο 1,8,72,2013 - ΑΙΘOΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙοΥ ΑΙΤΩΔοΑΚΑΡΝΑΝιΑΣ

Η ΠεριφÝρεια ΔυτικÞò ΕλλÜδαò, συμμετÝχει στο ευρωπαßκü Ýργο "InCompass: Βελτßωση
Περιφερειακþν Πολιτικþν, για την οικονομικÞ βιωσιμüτητα δημιουργικþν επιχειρηματικþν
θερμοκοιτßδων". Το Ýργο χρηματοδοτεßται απü το INTERREG IVC και στοχεýει στη ενßσχυση τηò
επιχειρη ματικüτηταò των Περιφερειþν, μÝσω τηò ανταΜαγÞò και εφαρμογÞò καλþν πρακτικþν που
αφοροýν τιò κοιτßδεò επιχειρÞσεων (business incubators] και τιò δημιουργικÝò βιομηχανßεò [creative
industries].
Απþτεροò στüχοò του Ýργου εßναι η εκπüνηση ενüò περιφερειακοý σχεδßου εφαρμογÞò δρÜσεων για την
ανÜπτυξη των ανωτÝρω μορφþν επιχειρη ματικüτηταò (Regional Implementation ΡΙαη), με τη συμβολÞ
και τη στÞριξη εκπροσþπων απü την τοπικÞ αυτοδιοßκηση, τον εκπαιδευτικü/ερευνητικü χþρο και τον
επιχειρηματικü κüσμο, ωò τρßπτυχο οικονομικÞò και κοινωνικÞò ανÜπτυξηò.
Στα πλαßσια εκπüνησηò του σχεδßου εφαρμογÞò διεξÜγονται ανÜ εξÜμηνο περιφερειακÝò συναντÞσειò

με εκπροσþπουò φορÝων του ανωτÝρω τρßπτυχου ,προκειμÝνου αφενüò να γßνει ενημÝρωση για τιò
καλÝò πρακτικÝò που Ýχουν ωò τþρα εντοπισθεß απü το πρüγραμμα αφετÝρου να καταγραφοýν οι
δυνατüτητεò που αναδεικνýονται σε κÜθε περιοχÞ για την ανÜπτυξη παρüμοιων πρωτοβουλιþν και
δρÜσεων. Οι εκπρüσωποι των φορÝων αυτþν συγκροτοýν Ýνα Üτυπο αλλÜ ουσιαστικü και ανοιχτü στην
δομÞ του περιφερειακü εργαλεßο χÜραξηò πολLτικÞò [Regional Implementation GroupJ στα πλαßσια του
Ýργου.
ΔεδομÝνου τηò ανÜδειξηò των δημιουργικþν βιομηχανιþν ωò ενüò απü τουò τομεßò προτεραιüτηταò στο
νÝο ΕΣΠΑ, το οποßο βρßσκεται στο τελικü στÜδιο διαμüρφωσÞò του, εκτιμοýμε πωò η συνÜντηση μπορεß
να λειτουργÞσει προσθετικÜ σε αυτüν τον σχεδιασμü.
Ωò εκ τοýτου η συμμετοχÞ των ενδιαφερüμενων φορÝων στην 4Η συνÜντηση εργασßαò τηò
ΠεριφερειακÞò ΟμÜδαò ΕφαρμογÞò (RIG) του Ýργου INCOMPASS που θα διεξαχθεß στο Αγρßνιο την
ΤετÜρτη 1Β.12.2013 - Αßθουσα του Επιμελητηρßου Αιτωλοακαρνανßαò και þρα 10,00 - 14,00 κρßνεται ωò
ιδιαßτερα επωφελÞò προκειμÝνου να εξασφαλιστεß η μÝγιστη δυνατÞ Üντληση και αξιοποßηση
στρατηγικþν που θα προκýψουν απü το εν λüγω πρüγραμμα.

Ο ΑντιπεριφερειÜρχη ò ΑνÜπτυξηò & ΑγροτικÞò Οικονομßαò
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