Έργο I3E
Συνέντευξη τύπου 29/06/2009
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Ξεκίνησε πρόσφατα το έργο I3E που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INTERREG IV –
SEE (South East Europe) με φορείς από 12 χώρες και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Αυστρία, την
Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία.
Από Ελληνικής πλευράς στο έργο συμμετέχει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), που
αποτελεί και τον επί κεφαλής εταίρο και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.
Με την ευκαιρία της έναρξης του έργου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
Σπύρος Σπυρίδων τόνισε ότι: «Το έργο I3E έρχεται ως φυσική απόληξη μιας σειράς προσπαθειών στο
χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την προώθηση της καινοτομίας και το μετασχηματισμό
των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Πρωτοβουλίες όπως ο
Πόλος Καινοτομίας και η Τεχνολογική Πλατφόρμα Δυτικής Ελλάδος που αποτελεί ενέργειά του, το
Παρατηρητήριο Καινοτομίας, το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων συντείνουν προς ένα κοινό στόχο:
την προώθηση της καινοτομίας και την επακόλουθη τόνωση της επιχειρηματικότητας και ευρύτερη
ανάπτυξη της περιοχής. Κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η υποστήριξη της καινοτομίας
αποτελεί ίσως μονόδρομο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητος και τη διεθνοποίηση τοπικών
οικονομιών βασισμένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο I3E συμβάλει προς την κατεύθυνση
αυτή με ορίζοντα τριετίας φιλοδοξώντας στην ανάδειξη νέων ευκαιριών για τις τοπικές οικονομίες
των συμμετεχουσών χωρών.» υπογράμμισε ο κ. Σπυρίδων.
Ο διευθυντής του ΙΝΒΙΣ, καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος αναφέρθηκε στα δύο βασικά αντικείμενα
του έργου που είναι:
- η ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας στους τομείς των Ενσωματωμένων και
Βιομηχανικών Συστημάτων, τομείς που εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητος
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
- η ανάπτυξη ενός Μεθοδολογικού Οδηγού για την Καινοτομία, που αποτελεί την επιτομή
βελτίστων πρακτικών για το μετασχηματισμό της έρευνας σε καινοτομία τόσο όσον αφορά
σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όσο και στο ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο
Όπως τόνισε ο κ. Σερπάνος «η υλοποίηση των ανωτέρω απαιτεί τη δημιουργία ενός ευρέος δικτύου
φορέων (ακαδημαϊκών / ερευνητικών, επιχειρηματικών και φορέων διαμεσολάβησης) και τη μεταξύ
τους συναίνεση όσον αφορά στις στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν».
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στην Πάτρα στις 1-3 Ιουνίου, 2009.

