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Θέμα: Έναρξη νέου έργου με συμμετοχή ΙΝΒΙΣ και ΠΤΑ-ΠΔΕ
Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μεταξύ 1-3 Ιουνίου 2009 η εναρκτήρια συνάντηση του
διαπεριφερειακού έργου I3E, στο οποίο από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το Ινστιτούτο
Βιομηχανικών Συστημάτων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος. Το έργο έχει συνολικά δώδεκα (12) εταίρους από οκτώ (8) χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ιταλία, την
Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ουκρανία. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής
πρωτοβουλίας INTERREG IV – SEE (South East Europe) και αφορά στην προώθηση της καινοτομίας
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους τομείς βιομηχανικών και ενσωματωμένων
συστημάτων. Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει να επιδείξει σημαντική ερευνητική
δραστηριότητα σε πληροφοριακά συστήματα με προσανατολισμό στη βιομηχανία και σε
ενσωματωμένα συστήματα, χωρίς ωστόσο αυτή η ερευνητική δραστηριότητα να οδηγεί σε ανάλογη
αύξηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητος στην περιοχή. Η απουσία μίας ευθείας
σντιστοιχίας μεταξύ ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
καταδεικνύει την ανάγκη κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών που θα καταστήσουν δυνατή την
ανταπόδοση προς την κοινωνία της επένδυσης στην έρευνα, υπό μορφή καινοτομίας που θα
βελτιώσει την όλη ποιότητα ζωής.
Το έργο I3E εντάσσεται σε αυτή τη συλλογιστική έχοντας ως βασικούς στόχους: τη δημιουργία μίας
κοινά αποδεκτής ερευνητικής ατζέντας, τη δημιουργία ευρέων δικτυώσεων ακαδημαϊκών και
επιχειρηματικών φορέων και τη δημιουργία ενός οδηγού για το μετασχηματισμό της έρευνας σε
καινοτομίας. Ο εν λόγω οδηγός θα εξαχθεί από τη μελέτη καλών διεθνών πρακτικών σχετικών με την
προώθηση της καινοτομίας.
Οι συμμετέχοντες φορείς από τη Δυτική Ελλάδα έχουν σημαντική εμπειρία στην εν λόγω περιοχή. Το
ΙΝΒΙΣ έχει αποτελέσει το συντονιστή εταίρο της Τεχνολογικής Πλατφόρμας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, ενέργεια χρηματοδοτούμενη από τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος. Η
προώθηση της καινοτομίας αποτελεί άλλωστε βασικό στόχο του ΠΤΑ-ΠΔΕ, όπως αποδεικνύεται και
από την πρόσφατη δημιουργία του forum καινοτομίας.
Στην φωτογραφία διακρίνονται οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία I3E, με φόντο την Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου.

