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Συνέδριο Λήξης του έργου Ι3Ε στην Αθήνα, 28 Μαΐου 2012
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποσκοπεί στην υλοποίηση
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διαρθρωτικών παρεµβάσεων σε µία περιοχή που χαρακτηρίζεται από σηµαντική
ετερογένεια, περιλαµβάνοντας τη Βαλκανική και Ιταλική χερσόνησο, χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, γειτνιάζουσες χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι διαφορετικές
διαδροµές που ακολούθησαν οι χώρες αυτές πολιτικά και οικονοµικά και το διαφορετικό
εθνολογικό και πολιτισµικό τους υπόβαθρο θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά
στη µελλοντική ολοκλήρωσή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια νέα θεώρηση της περιοχής ως ενιαίας γεωγραφικής ενότητας και µέτρα για την
ενίσχυση κοινών δράσεων θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της
άµβλυνσης των ανισοµερειών που σήµερα παρουσιάζονται και την προώθηση της
ολοκλήρωσης των κρατών της περιοχής. Η οικονοµική ανάπτυξη ώστε η περιοχή να
προσεγγίσει το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ζητούµενο.
Η καινοτοµία θα µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία δηµιουργώντας
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουν να αντέξουν
το διεθνή ανταγωνισµό και να ενισχύσουν τη θέση τους στην παγκόσµια αγορά. Αντί
ωστόσο της εθνικής προσέγγισης, όπου κάθε χώρα υλοποιεί συγκεκριµένα µέτρα
αποκλειστικά για την προώθηση της καινοτοµίας εντός των συνόρων της, µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για όλη την περιοχή θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιο
σηµαντικά αποτελέσµατα, δηµιουργώντας αφ’ ενός την κρίσιµη µάζα που είναι αναγκαία
για την επανατοποθέτηση της περιοχής στον Ευρωπαϊκό χάρτη καινοτοµίας, αφ’ ετέρου
δε αναδεικνύοντας συνέργειες µεταξύ εθνικών ερευνητικών οµάδων που
αλληλοσυµπληρώνονται ή επικαλύπτονται προς κοινούς ερευνητικούς στόχους.
Το έργο Ι3Ε κινείται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση µέσω των κυρίων παραδοτέων
του που είναι η Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας για την περιοχή και ο Μεθοδολογικός
Οδηγός για την Καινοτοµία. Η Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας αποτελεί προϊόν µιας
διαδικασίας δηµιουργίας συναίνεσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
αποκρυσταλλώνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις που προκρίθηκαν από τους
συµµετέχοντες ως πιο σηµαντικές για την περιοχή, καθώς και τις αντίστοιχες εφαρµογές
τους σε δύο θεµατικές περιοχές στρατηγικής σηµασίας: τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα
και τη Βιοµηχανική Πληροφορική. Ο Μεθοδολογικός Οδηγός για την Καινοτοµία
αναγνωρίζει το λεγόµενο «Ευρωπαϊκό παράδοξο» δηλαδή την υστέρηση της Ευρώπης ως
παγκόσµιου πόλου όσον αφορά στο µετασχηµατισµό της έρευνας σε καινοτοµία και
προτείνει µία βήµα προς βήµα διαδικασία ώστε µία ερευνητική οµάδα µε ένα σηµαντικό
ερευνητικό αποτέλεσµα να µπορέσει να το µετατρέψει σε καινοτόµο προϊόν / υπηρεσία
και να το λανσάρει στην αγορά.
Το έργο Ι3Ε χρηµατοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
από Ελληνικής πλευράς συµµετέχει το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων, που
αποτελεί και τον επί κεφαλής εταίρο, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήµιο Πατρών. Το συνέδριο λήξης του
έργου θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2012 στην Αθήνα, στους χώρους του Κέντρου
Καινοτοµίας Corallia, στο Μαρούσι µε ταυτόχρονη ζωντανή µετάδοση στο χώρο του
Corallia InnoHub στην Πάτρα. Το συνέδριο έχει ως στόχο την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων του έργου και τη συµβολή σε µία παραγωγική συζήτηση σχετικά µε την
έρευνα και την καινοτοµία.
Βασικοί οµιλητές του συνεδρίου θα είναι ο Έραστος Φίλος, υπεύθυνος τοµέα για την
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Εργοστάσιο του Μέλλοντος», ο Αθανάσιος Πουλακίδας,
εκπρόσωπος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας στη σύµπραξη ARTEMISIA που
αφορά στην Ευρωπαϊκή βιοµηχανία Ενσωµατωµένων Συστηµάτων και ο Gerhard Fohler
από το Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Καϊζερσλάουτερν που θα µιλήσει για τις προκλήσεις
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και τα οράµατα στον τοµέα των Ενσωµατωµένων Συστηµάτων.
Η πλήρης ατζέντα του συνεδρίου είναι διαθέσιµη εδώ ενώ η προεγγραφή των
συµµετεχόντων µπορεί να γίνει από εδώ
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