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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 01/18-01-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 17497/44/17-1-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 01/18-01-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πιλοτικό
Έργο: Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European
Regions (Nο 2018CE160AT017) (Εκτιμώντας τι πραγματικά ενδιαφέρει τους
Ευρωπαίους πολίτες: Κοινωνική πρόοδος στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.)» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ.12838/33/14-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος –Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος –Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Στη συνεδρίαση ήταν παρών και συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Τέγας,Προϊστάμενος του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας.
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Δοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, και ο Χάιδας Αλέξανδρος, ΠΕ Διοικητικού
βαθμόύ Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 01/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1Ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πιλοτικό Έργο:
Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European Regions (Nο
2018CE160AT017) (Εκτιμώντας τι πραγματικά ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πολίτες:
Κοινωνική πρόοδος στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.)» και τα μέλη της Επιτροπής
ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος λόγω προθεσμιών
υλοποίησης του προγράμματος.
Εισήγηση
Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17426/112/17-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
που αναφέρει επι λέξει:
«Με την αρ.2144155 - 23/04/2018 (journal of the European Union: 2018/S 083185969
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-tender/ προκήρυξη της η Ευρωπαϊκή επιτροπή έκανε
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία δικτύου περιφερειών που
ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τους κοινωνικούς δείκτες στην Ευρώπη. H
κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο αποτελείται από τους οργανισμούς Intrasoft,
Technopolis, Orkestra, ZSI, HETFA και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την
από 11/12/18 σχετική επικοινωνία με τον κ. Elke Dall, εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ,
η Περιφέρεια εξέφρασε κατ αρχάς το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στο Πιλοτικό
Έργο: «Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European
Regions».
Ο βασικός στόχος του έργου ( εκτιμώμενης 12μηνης διάρκειας) είναι να
δοκιμαστεί εμπειρικά ο τρόπος χρήσης του δείκτη EU-SPI για την ενημέρωση και τη
βελτίωση χάραξης πολιτικής σε σχέση με τις πολιτικές που υποστηρίζει η πολιτική
συνοχής. Μεταξύ των ερωτημάτων που επιδιώκεται να απαντηθούν μαζί με τις
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πιλοτικές περιοχές είναι το πως αλληλεπιδρούν ο δείκτης EU-SPI και οι πολιτικές
συνοχής. Για παράδειγμα, εάν ο δείκτης είναι χρήσιμος για την παρακολούθηση και
τη βελτίωση της χάραξης κοινωνικής πολιτικής και πως μπορεί να βελτιωθεί και να
συνδεθεί με άλλες μετρήσεις. Στόχο αποτελεί η εφαρμογή ποιοτικής και ποσοτικής
αξιολόγησης και η διευκόλυνση του διαλόγου και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Προτάθηκε από τον ανάδοχο του έργου να συμμετάσχουν δέκα με δώδεκα
περιφέρειες οι οποίες θα λάβουν χρηματική ενίσχυση για τις δραστηριότητές τους.
Η ενίσχυση αυτή αφορά έξοδα συμμετοχής σε συναντήσεις, λογιστικά και διοικητικά
κόστη , πιθανές αναθέσεις μικρής κλίμακας σε ειδικούς, κ.α. Οι περιοχές αυτές
αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες, με διττό στόχο: την
βέλτιστη κατανόηση των χαρακτηριστικών των περιφερειών καθώς και τη συμμετοχή
τους σε αμοιβαίες δραστηριότητες μάθησης με άλλες περιφέρειες και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες
περιλαμβάνουν διάλογο με τους εκπροσώπους του έργου, μία εκδήλωση για την
καλύτερη κατανόηση των αναγκών της περιοχής, συμμετοχή σε διερευνητικές
αποστολές εντός της περιοχής, γνωριμία με τους εταίρους τους οποίους θα
αλληλεπιδρούν για την συλλογή πληροφοριών καθώς και επιλογή θεμάτων που θα
αναλυθούν εκτενέστερα. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε
εργαστήρια ομαδικής μάθησης, μία ανασκόπηση των κυριότερων ευρημάτων με
σκοπό την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη συμμετοχή στην τελική
διάσκεψη και τη δυνατότητα συμμετοχής στα μέσα διάδοσης (π.χ. ηλεκτρονική
πλατφόρμα).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το συνημμένο Μνημόνιο Συνεργασίας,
η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να συμμετάσχει στα παρακάτω έργα και
δραστηριότητες:
Πακέτο εργασίας 1 (WP1): Δημιουργία πιλότου
 Δράση 1.1: Επιλογή περιφερειών
 Δράση 1.2: Έναρξη πιλοτικού έργου
 Δράση 1.3: Ενίσχυση των επιλεγέντων περιφερειών
Πακέτο Εργασίας 2 (WP2): Ποιοτική ανάλυση
 Δράση 2.1: Έρευνα γραφείου
 Δράση 2.2: Συνεντεύξεις
 Δράση 2.3: Έρευνα χρηστών
 Δράση 2.4: Μελέτες περίπτωσης
Πακέτο Εργασίας 3 (WP3): Ποσοτική Αξιολόγηση
 Δράση 3.1: Εμπειρικές δοκιμές του δείκτη EU-SPI
 Δράση 3.2: Εμπειρική μελέτη σχετικά με την κατανομή των πόρων της
πιλοτικής συνοχής
Πακέτο Εργασίας 4 (WP4): Διάδοση και διευκόλυνση διαλόγου
 Δράση 4.1: ιστοσελίδα, σεμινάρια μέσω διαδικτύου, διαδικτυακές
συναντήσεις
 Δράση 4.2: εργαστήρια/ εκδηλώσεις μάθησης από ομότιμους/ σεμινάρια
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Δράση 4.3: Εντοπισμός συνεργιών με παρόμοιες πρωτοβουλίες και
συναφείς εκδηλώσεις
 Δράση 4.4: Διάδοση, υλικό επικοινωνίας
Πακέτο Εργασίας 5 (WP5): Πολιτικές προτάσεις
 Δράση 5.1: Σύνθεση βασικών πορισμάτων και παραγωγή των τελικών
εκθέσεων ( ευρήματα ανά περιφέρεια)
 Δράση 5.2: Τελική διάσκεψη
 Δράση 5.3: Οδηγός βέλτιστων πρακτικών


Με δεδομένα
 τον ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα του έργου που δίνει βάρος στην
κοινωνική πολιτική ,δείκτες και αξιολόγηση
 τις συνέργιες με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές από το ΕΚΤ κυρίως αλλά
και με άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ( πχ κοινωφελής
εργασία)
 το γεγονός ότι προάγει σε υψηλό επίπεδο την δικτύωση με άλλες
ευρωπαϊκές περιφέρειες
 γεγονός ότι η ΠΔΕ θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και θα
αναπτυχθούν ειδικά στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για την χάραξη
πολιτικής
εισηγούμαστε
Α) την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στο Πιλοτικό Έργο: Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the
European Regions
Β) την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του σχετικού
Μνημονίου Συνεργασίας ( MoU) με την κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο
Γ) τον ορισμό του κου Παπασπύρου Σπύρου , Πρ/νου τμ. Α ΔΙΑΠ- ΠΔΕ ως
κύριο πρόσωπο επικοινωνίας».

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
Πιλοτικό Έργο: Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the
European Regions.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή του
σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ( MoU) με την κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο,
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το οποίο επισυνάπτεται στην ελληνική και την αγγλική και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής της απόφασης.
Γ) Ορίζει

τον κ. Παπασπύρου Σπυριδωνα, Προϊστάμενο Τμήματος Α’ – Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως κύριο πρόσωπο
επικοινωνίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαμπλής Δημήτριος
Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία
Αρβανιτάκης Ιωάννης
Μπούνιας Χρήστος
Υφαντής Νικόλαος
Λαλιώτης Παναγιώτης
Κωσταριάς Δημήτρης

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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Measuring What Matters to EU Citizens: Social Progress in The European
Regions
Μνημόνιο Συνεργασίας
Μεταξύ
Η σύμπραξη EU SPI, που αποτελείται από τους κάτωθι οργανισμούς: INTRASOFT International,
Technopolis Group, Orkestra and ZSI, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνκαι την HETFA (η
σύμπραξη EU SPI) και εκπροσωπείται για τους σκοπούς τους παρόντος μνημονίου από τον επικεφαλής
της σύμπραξης, INTRASOFT International,
και
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εφεξής αναφερόμενη ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
από κοινού αναφερόμενοι ως “τα μέρη”.
Αντικείμενο του Μνημονίου
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας This Memorandum of Understanding (MOU) καθορίζει τους όρους και
την κατανόηση μεταξύ της κοινοπραξίας EU SPI και της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με
την ολοκλήρωση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του πιλοτικού
προγράμματος «Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European Regions». Η
συμφωνία μεταξύ των δύο μερών θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου
συμβαλλόμενου μέρους και αναμένεται να έχει διάρκεια 12 μηνών.
Τα δύο μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα:
Ρόλος και Ευθύνες
1. Οι ρόλοι κι οι ευθύνες των μερών, ορίζονται ως εξής:
 Η Κοινοπραξία EU SPI είναι υπεύθυνη για την παροχή οδηγιών, καθοδήγησης και υποστήριξης
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του πιλοτικού σχεδίου.
Επιπλέον, η Κοινοπραξία EU SPI θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στην αντιμετώπιση όλων των οργανωτικών πτυχών όσον αφορά τις
απαιτήσεις των διαφόρων καθηκόντων (π.χ. οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεις κλπ.).
 Η κοινοπραξία EU SPI θα είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση των εξόδων που θα προκύψουν
σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος, όπως περιγράφεται στις παρακάτω
Υπηρεσίες.
 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμβάλει στο πιλοτικό έργο υποστηρίζοντας τα διάφορα
καθήκοντα και δραστηριότητες με εισροές και πληροφορίες όπως περιγράφονται στις
παρακάτω Υπηρεσίες.
 Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της επίτευξης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
συμμόρφωσης κατά την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων απαιτήσεων ανά δραστηριότητα και
δραστηριότητα όπως περιγράφεται στις παρακάτω Υπηρεσίες.
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ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που λαμβάνεται
βάσει των όρων της παρούσας συμφωνίας και της συνεργασίας μεταξύ τους για την έγκριση των
αποτελεσμάτων από τη DG REGIO και την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα μέρη δεν πρέπει να
αποκαλύπτουν αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή και
γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Τα μέρη αποκαλύπτουν μόνο αυτές τις εμπιστευτικές
πληροφορίες σε υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του εν
λόγω πιλοτικού σχεδίου. Τα μέρη εγγυώνται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι γνωρίζουν και τηρούν τις
υποχρεώσεις σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.
Οι υποχρεώσεις μη κοινοποίησης δεν εφαρμόζονται, ωστόσο, σε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία:
α) εισήλθε στην κατοχή του μέρους χωρίς την υποχρέωση εμπιστευτικότητας πριν από την παραλαβή
του από το μέρος που το γνωστοποιεί.
β) έχει ήδη δημοσιοποιηθεί κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης ή μεταγενέστερα διατίθεται στο κοινό
χωρίς παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από το μέρος που την παραλαμβάνει ή λόγω παραβίασης
των αντίστοιχων υποχρεώσεων των συμβούλων,
γ) παραλαμβάνεται νομίμως από τον παραλήπτη τρίτου μέρους χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος αυτός δεν παραβιάζει, κατά την κρίση του παραλήπτη, οποιαδήποτε
υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετικά με αυτές τις πληροφορίες ·
δ) Αναπτύσσεται από το μέρος που την παραλαμβάνει ανεξάρτητα από το απόρρητο ή σύμφωνα με τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σημείο α), γ) ή στ).
ε) υποχρεούται να αποκαλύπτεται από το νόμο ή τους κανόνες οποιασδήποτε κυβερνητικής υπηρεσίας
ή οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση για τέτοια δικαστική ενέργεια
στο πρόσωπο που το γνωστοποιεί · ή
στ) Έχει εγκριθεί για αποδέσμευση με γραπτή συγκατάθεση του μέρους που κάνει την γνωστοποίηση.
Ο διάδικος που επιδιώκει την εξαίρεση αυτή φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξής του.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
μεταξύ των μερών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Η Κοινοπραξία EU SPI θα είναι υπεύθυνη για:
Την παροχή όλων των απαραίτητων βασικών πληροφοριών και εγγράφων στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως
περιγράφονται παρακάτω.
o Παροχή πρόσβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πλατφόρμα του έργου του EUSPI,
προκειμένου να συμμετάσχει και να συμβάλει στις δραστηριότητές του. Θα παρέχεται μια
ταυτότητα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης (user ID & password) ανά πιλοτική περιοχή, εκτός
εάν ζητηθεί διαφορετικά.
o Πληρωμή των εξόδων ταξιδιού και διαμονής για τη συμμετοχή δύο περιφερειακών εκπροσώπων
στις συναντήσεις που θα οργανωθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δαπάνες που θα
o
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επιστραφούν θα περιλαμβάνουν τα έξοδα ταξιδίου (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο κ.λπ.), και το
ημερήσιο κόστος διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής) με βάση αποδείξεις
που θα παρέχονται μέχρι ένα καθορισμένο ποσό (μέγιστο ανά ημέρα).
o Αποζημίωση οποιωνδήποτε οργανωτικών και διοικητικών εξόδων που σχετίζονται με την
οργάνωση συναντήσεων εργασίας και τοπικών επισκέψεων κ.λπ.
o Πληρωμή για περιορισμένη πρόσθετη υποστήριξη εμπειρογνωμόνων (σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενοι εκτός των περιφερειακών αρχών πρέπει να δεσμεύσουν χρόνο και πόρους).
o Διευκόλυνση της μάθησης από ομοτίμους και συμβολή των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη
χρήση του EU SPI της ΕΕ στη χάραξη πολιτικής και την αξιολόγηση πολιτικής.
o Δυνατότητα παροχής συμβολής στην ανάπτυξη του επόμενου δείκτη EU-SPI προκειμένου να
ενισχυθούν καλύτερα οι περιφέρειες.
o Πρόσβαση στον οδηγό βέλτιστων πρακτικών.
Mε δεδομένο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το λογιστικό της
σύστημα δεν επιτρέπει την διάθεση εκτός του οργανισμού πρωτότυπων αποδείξεων και τιμολογίων για
μετακινήσεις ή άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με το έργο. Για αυτό το λόγο η Περιφέρεια θα παρέχει
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα από το οικονομικό τμήμα της που θα πιστοποιούν κάθε
φορά τις δαπάνες που πρέπει να ανακτηθούν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για το
παρόν έργο και σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς της περιφέρειας.
2. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να συμμετέχει στα ακόλουθα καθήκοντα και
δραστηριότητες:
ΠΕ 1 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ
Δράση 1.1 Επιλογή των περιφερειών που θα συμμετάσχουν
o Ορισμός ατόμου που θα αποτελέσει το κύριο σημείο επαφής από πλευράς της Περιφέρειας.
Ιδανικά, το άτομο αυτό θα πρέπει να έχει:
o Ολιστική προσέγγιση της περιφερειακής διακυβέρνησης (και των μελών της σε πολιτικό και
τεχνικό επίπεδο) και των πολιτικών της (ειδικά με τις πολιτικές που υποστηρίζονται από την
πολιτική συνοχής, την κοινωνική διάσταση και των πρωτοβουλιών Beyond GDP).
o ικανότητα συνεργασίας με τους εκπροσώπους της περιφέρειας στα διάφορα στάδια του έργου
(δηλαδή περιφερειακές αποστολές, περιπτωσιολογικές μελέτες, έρευνα χρηστών ...) ·
o την ικανότητα εκκίνησης και εξασφάλισης ενός αρμονικού διαλόγου με τους εκπροσώπους του
έργου, και,
o την ικανότητα εκπροσώπησης της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των εκδηλώσεων
και των διασκέψεων που θα πραγματοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου

o

Δημιουργία εσωτερικής ομάδας για την υποστήριξη των πιλοτικών δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Δράση 1.2 Εκκίνηση της πιλοτικής δράσης
o Παρακολούθηση της εκδήλωσης εκκίνησης της Πιλοτικής Δράσης, που θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 8 Φεβρουαρίου – προσκαλούνται 2 άτομα ανά περιφέρεια και ο αντίστοιχος
περιφερειακός εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες.
o o Συμμετοχή στην προετοιμασία της πιλοτικής εκδήλωσης - καλύτερη κατανόηση των αναγκών της
Περιφέρειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τους
περιφερειακούς εκπροσώπους σχετικά με τη μεθοδολογία του έργου και να συζητήσει από κοινού
τον προτεινόμενο χάρτη πορείας των δραστηριοτήτων: Το κύριο αντικείμενο αυτού του καθήκοντος
θα είναι επίσης η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των περιφερειών και η προσαρμογή των
δραστηριοτήτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου για τους
φορείς χάραξης πολιτικής.
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Δράση 1.3. Διαδικασία διευκόλυνσης της συμμετοχής των Περιφερειών
 Αναμένεται να υπάρχει άριστη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου της
περιφέρειας και των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας.
ΠΕ2: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Δράση 2.1 Βιβλιογραφική έρευνα
 Να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα στους μελετητές της ομάδας έργου
Δράση 2.2 Interviews
 Εφόσον είναι απαραίτητο, να βοηθήσει στην επικοινωνία με τους πιθανούς υποψήφιους για
συνέντευξη.
Δράση 2.3 Έρευνα Χρηστών
 Να συμμετάσχει στον εντοπισμό των ομάδων στόχευσης και στις ακόλουθες δράσεις για την
ολοκλήρωση της έρευνας.
 Να παρακολουθήσει και να συμβάλλει στην συνάντηση εργασίας σχετικά με τα αποτελέσματα της
έρευνας, σε συνεργασία με την ομάδα Εμπειρογνωμόνων και τους λοιπούς εκπροσώπους του
έργου. Στόχος της συνάντησης εργασίας θα είναι η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών
καθώς και η δημιουργία περισσότερων ιδεών και προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του EUSPI.
Δράση 2.4 Case studies
 Να υποστηρίξει την ομάδα μελέτης να επιλέξει έναν κατάλογο θεμάτων ανά Περιφέρεια (θα
επιλέγονται κατ 'ανώτατο όριο 2 θέματα ανά περιφέρεια και ο αριθμός των θεμάτων που
εφαρμόζονται ανά περιφέρεια θα εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό περιφερειών που αποτελούν
μέρος της έργου) και να αξιολογηθεί η δυνητική ικανότητα διεξαγωγής εμπεριστατωμένης
ανάλυσης στην περιφέρεια
 Υποστήριξη των αποστολών διερεύνησης για τη διασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων
(βλ. Δράσης 4.2.2)
 Συμμετοχή και συμβολή σε συνάντηση εργασίας μαζί με άλλες περιφέρειες με στόχο το peer
learning όσον αφορά την αντίληψη της χρησιμότητας των δεικτών EU-SPI και εξέταση του κατά
πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για πιθανές βέλτιστες πρακτικές για περαιτέρω διερεύνηση (βλ. Δράση
4.2.3)
 Επισκόπηση της θεματικής μελέτης περιπτώσεων και παροχή σχολίων και ανατροφοδότησης
ΠΕ 3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Δράση 3.1 Εμπειρική εξέταση του EU-SPI
 Εντοπισμός επιπλέον μεταβλητών για τον εμπλουτισμό του SPI: ένα σύντομο ερωτηματολόγιο θα
δημιουργηθεί και θα αποσταλεί στις Περιφέρειες για να εξηγήσει την μεθοδολογία και να
συμπεριλάβει τους πρόσθετους δείκτες που σκοπεύουμε να εξετάσουμε προκειμένου να δώσουν
σχόλια και ιδέες για τις μεταβλητές που πιθανώς αξίζει τον κόπο να διερευνηθούν.
 Τα αποτελέσματα της μακρο-ανάλυσης θα πρέπει να συζητηθούν με κάθε επιμέρους περιφέρεια.
Αυτό, θα μπορεί να γίνει μέσω τηλε-διάσκεψης ή θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια κάποιας
συνάντησης εργασίας μαζί με άλλα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.
Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους (μισή μέρα ο καθένας) για να
αναλυθεί η ευαισθησία των μακρο-αποτελεσμάτων και να εντοπιστούν πιθανές επιφυλάξεις που
δεν είναι ορατές στο μακρο-επίπεδο.
Δράση 3.2. Εμπειρική μελέτη στην κατανομή των πόρων της Πολιτικής Συνοχής
 Εντοπισμός ατόμου στην Περιφέρεια που εμπλέκεται στην υλοποίηση του ESIF ώστε να
συζητηθούν οι διάφορες διαστάσεις κοινωνικής χρηματοδότησης/ έργα που αναφέρονται στην
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Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, σε περίπτωση που χρειαστούμε περαιτέρω διευκρινήσεις για την
ταξινόμησή τους.
ΠΕ4: ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δράση 4.1 Website / webinars / online συναντήσεις
 Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει δυνατότητες
σύνδεσης, επικοινωνίας, συν-επεξεργασίας κειμένων και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα
δεδομένα, τις περιπτωσιολογικές μελέτες, κλπ. Οι περιφέρειες καλούνται να συμβουλεύονται την
ιστοσελίδα και να την χρησιμοποιούν για τη διαχείριση και την ανταλλαγή γνώσεων.
 Η κοινοπραξία θα οργανώσει μια σειρά από διαδικτυακές εκδηλώσεις (περίπου 8 έως 10 με
διάρκεια 90 λεπτά). Οι περιφέρειες αναμένεται να παραστούν και να συμμετάσχουν στις
συζητήσεις.
Δράση 4.2 Workshops / peer learning events / seminars
 Η κοινοπραξία θα διοργανώσει πέντε (5) δια-περιφερειακές συναντήσεις εργασίας με συμμετοχή
βασικών εκπροσώπων κάθε περιφέρειας (με διάρκεια μία και μισή ημέρα). Μία από αυτές τις
συναντήσεις εργασίας θα είναι η δια-περιφερειακή συνάντηση εργασίας για peer learning, σχετικά
με την αντίληψη της χρησιμότητας του EU-SPI και τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος που υπάρχει
για πιθανές βέλτιστες πρακτικές (Δράση 2.4).
Δράση 4.3 Εντοπισμός συνεργιών με παρόμοιες/ παρεμφερείς πρωτοβουλίες και σχετικές εκδηλώσεις


Η κοινοπραξία θα εντοπίσει διάφορες πρωτοβουλίες “Beyond GDP” και καθώς και άλλες
ενδιαφέρουσες ομάδες και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή πληροφοριών, και θα ζητήσει από τις
Περιφέρειες να προτείνουν εμπειρογνώμονες και «πολλαπλασιαστές». Ευελπιστούμε ότι τα
αποτελέσματα των συζητήσεων θα έχουν ενδιαφέρον για την περιφέρειά σας και ότι θα μπορέσετε
να υποστηρίξετε την διάχυση σε τοπικό επίπεδο.

Δράση 4.4 Διάχυση, επικοινωνιακό υλικό


Θα προετοιμάσουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες (που θα μπορείτε να
κατεβάσετε από τον ιστότοπο του έργου) και σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε τόσο αυτά όσο και
το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τα νέα και τις
ανακοινώσεις συμβάντων και να τα μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας και τους τοπικούς
ενδιαφερόμενους.

ΠΕ 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δράση 5.1 Σύνθεση των κυρίων αποτελεσμάτων και δημιουργία τελικών εκθέσεων (+αποτελέσματα
ανά περιφέρεια)
 Επισκόπηση της τελικής έκθεσης (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ανά περιφέρεια) και
παροχή σχολίων και ανατροφοδότησης
Δράση 5.2 Τελικό Συνέδριο
 Παρακολούθηση τελικού συνεδρίου
 Πιθανή συμβολή ως ομιλητής, σχετικά με τις δικές τους εμπειρίες, «μαθήματα» και άλλα θέματα
 Συμμετοχή σε κλειστές συζητήσεις με άλλους περιφερειακούς και εθνικούς εκπροσώπους
Δράση 5.3 Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
 Επισκόπηση του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών που θα δημιουργηθεί από την ομάδα του έργου και
παροχή σχολίων και ανατροφοδότησης.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας αρχίζει θα τεθεί σε ισχύ μόλις υπογραφεί από τους
εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες των συμβαλλομένων μερών και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου
τροποποιηθεί ή τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη με αμοιβαία συναίνεση.
Ελλείψει αμοιβαίας συμφωνίας από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των αντιστοίχων μερών,
το παρόν Μνημόνιο θα λήξει μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική άσκηση (ή εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής).
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ
1. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου
2. Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη φιλικού διακανονισμού, μόνο τα Δικαστήρια και τα
Δικαστήρια του Λουξεμβούργου είναι αρμόδια να εκδικάζουν διαφορές σχετικά με το παρόν
μνημόνιο.

Για την Κοινοπραξία EU SPI
INTRASOFT International
Name
Position
Business Unit

Signature

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Name
Position
Date
Stamp

Signature
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Measuring What Matters to EU Citizens: Social Progress in The European
Regions
Memorandum of Understanding
Between
The EU SPI Consortium, consisting of INTRASOFT International, Technopolis Group, Orkestra and ZSI, the
Kapodistrian University of Athens and HETFA (the EU SPI Consortium) and represented for the purposes
of the current MoU by the Consortium Leader, INTRASOFT International,
and
(Region of Western Greece ), hereinafter referred as (Region of Western Greece)
Jointly referred to as “the parties”.
Object of the Memorandum
This Memorandum of Understanding (MOU) sets for the terms and understanding between the EU SPI
Consortium and the (region) concerning the completion of tasks and activities for the implementation of
the Pilot Project “Measuring What Matters to EU Citizens: Social Progress in The European Regions”. The
agreement between the two parties will become effective on the date of the signature of the last
signing party and is expected to have a duration of 12 months.
The parties agree the following:
ROLES AND RESPONSIBILITIES
1. The roles and responsibilities of the Parties are defined as follows:
 The EU SPI Consortium shall be responsible for providing instructions, guidance and support to
Region of Western Greece throughout the implementation of the pilot project. Furthermore, the
EU SPI Consortium will be responsible for supporting Region of Western Greece in addressing all
organizational aspects with regards to the requirements of the various tasks (e.g. organization of
workshops, events, etc.).
 The EU SPI Consortium shall be responsible for reimbursing the expenses occurred by Region of
Western Greece in relevance to the implementation of the tasks and activities of the pilot
project as described in the Services below.
 The region shall contribute to the pilot project by support the various tasks and activities with
inputs and insights as described in the Services below.
 The parties acknowledge the importance of achieving the highest possible level of compliance in
addressing the specific requirements per task and activity as described in the Services below.

NON-DISCLOSURE
The parties shall maintain the confidential nature of any information obtained under the terms
of this agreement and the cooperation between them with a view to the approval of the
outcomes by DG REGIO and official publication. The parties shall not divulge this confidential
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information to a third party without the prior express and written consent of the other party.
The parties shall only divulge this confidential information to employees, who are directly
involved in the tasks and activities of the subject pilot project. The parties guarantee that these
employees are aware of and respect the obligations relating to the confidential nature of the
information.
The non-disclosure obligations shall not apply, however to any information which:
a) Was int eh receiving party’s possession without confidentiality obligation prior to
receipt from the disclosing party;
b) Is at the time of disclosure already in the public domain or subsequently becomes
available to the public through no breach of this agreement by the receiving party or the
breach of the corresponding obligations of the consultants;
c) Is lawfully obtained by the receiving party from a third party without an obligation of
confidentiality, provided such third party is not, to the receiving party’s knowledge, in
breach of any confidentiality obligation relating to such information;
d) Is developed by the receiving party independently from confidential or under the
exceptions set out lit. a)-c) or f);
e) Is required to be disclosed by law or the rules of any governmental organisation,
provided that written notice of such judicial action was given to the disclosing party; or
f) Is approved for release by written agreement of the disclosing party.
The party seeking the benefit of such exception shall bear the burden of proving its
existence.
The clauses and conditions relating to the exchange of information and non-disclosure
thereof shall remain applicable to their full effect until the end of this agreement.
INTELLECTUAL PROPERTY
This MoU shall not give rise to any transfer of intellectual property rights between the parties.
SERVICES
1. EU SPI Consortium will be responsible for:







Providing all the necessary background information and documents to Region of Western
Greece in order to support them while implementing the tasks as described below.
Providing the Region of Western Greece with access to the EUSPI project platform in order to
participate and contribute to the project activities. One user ID and password per pilot region
will be provided, unless requested otherwise by Region of Western Greece;
Payment of travel costs for the participation of two regional representatives in the meetings
that will be organised throughout the duration of the project. The costs to be reimbursed will
include travel expenses (plane, train, bus, etc) and a daily subsistence cost on the basis of
receipts up to a specific amount to be defined (maximum per diem);
Payment for any logistical and administrative costs related to organisation of workshops and
local site visits, etc.
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Payment for limited additional expert support (in case stakeholders outside the regional
authorities need to commit time and resources);
Facilitated peer learning and expert input in relation to the use of the EU-SPI in policy making
and policy evaluation;
Possibility to provide input to the development of the next EU-SPI index in order to better
support regions;
Access to the best practice guide.

Given that Western Greece Region is part of the broader public sector and the respective
accounting system, they are not allowed to provide any of the original receipts and invoices for
the travel or other assignments related to this project. For this reason, they will make sure to
provide stamped and signed copies by the respective financial department of the
Region while they will each time confirm that the expenses are only to be claimed under the
frame of this project only due to the legislative status of the Region
2. Region of Western Greece is expected to participate in the following tasks and activities:
WP1 BUILDING THE PILOT
Task 1.1 Selection of regions

Appoint the main contact point for the region. Ideally the main regional contact points will have:
o A holistic approach of the regional government (and its members at the policy and technical
level) and its policies (specially with policies supported by the Cohesion policy, the social
dimension and beyond GDP initiatives);
o the capacity to engage with the relevant governments’ representatives in the different
stages of the project (i.e. regional missions, case study, user survey…);
o the capacity to engage and assure a fluent dialogue with the project representatives; and,
o the capacity to represent the region at the European level and within the events and
conferences to be held all along the project
 Set up an internal team to support the pilot project activities.
Task 1.2 Pilot launch
 Attend the pilot launch event in Brussels on the 8th of February - 2 people per region and the
regional representative in Brussels.
 Participate in the preparation of the pilot launch event – a better understanding of the region’s
needs. Taking into account that the purpose of the launch event is to inform the regional
representatives about the project methodology and to jointly discuss about the proposed roadmap
of activities: The main scope of this task will also consist in better understanding regions’ needs and
to tailor the scope of the activities in order to maximise the outcomes of the Pilot project for the
policy-makers.
Task 1.3. Consortium of regions’ facilitation process
 It is expected to maintain fluid communication with the project contact person
WP2: QUALITATIVE ANALYSIS
Task 2.1 Desk research
 Provide any relevant documentation to the study team
Task 2.2 Interviews
 If needed, facilitate contact to interviewees.
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Task 2.3 User survey
 Participate to the identification of target groups and follow up for survey completion.
 Attend and contribute to the discussion workshop about the survey results with the Senior Policy
Advisory Group and the project team members. The aim of the workshop is to better understand
the user needs and get more ideas and inspiration for the future development of the EU-SPI
Task 2.4 Case studies
 Support the study team to select a list of themes of interest per region with the study team (a
maximum of 2 focus themes per region will be selected and the number of themes implemented per
region will depend on the total number of regions part of the project) and assess the potential
capacity for an in-depth analysis in the region
 Assist on the fact-finding missions to ensure participation from stakeholders (see Task 4.2.2)
 Attend and contribute to the peer learning multi-regional workshop about the perception of the EUSPI usefulness and express interest on potential best practices to further investigate (see Task 4.2.3)
 Review the thematic case study and provide feedback
WP3 QUANTITATIVE ASSESSMENT
Task 3.1 Empirical testing of the EU-SPI
 Identification of additional variables to enrich the SPI: a short questionnaire to the regions will be
compiled to explain the methodology and include the additional indicators we plan to test in order
to get their feed-back of the variables they consider worth investigating.
 The results of the macro-analysis will need to be discussed with individual regions. This can be done
in a tele-conference or be added to a workshop together with other topics of the pilot during
implementation. This discussion will need two-round discussions of half a day to analyse the
sensitivity of the macro-results and identify potential caveats not visible at macro-level.
Task 3.2. Empirical study on allocation of resources of Cohesion Policy
 Identify a person in the region involved in ESIF implementation to discuss the different social
funding dimensions/projects reported in the EU database, in case we need additional explanations
for their classification.
WP4: DISSEMINATION AND FACILITATION OF DIALOGUE
Task 4.1 Website / webinars / online meetings
 The consortium will set up an online environment which will provide possibilities to connect,
communicate, co-edit and share information about the events, case studies, etc. The regions are
invited to consult the webpage and use it for exchange and knowledge management.
 The consortium will organise a series of online events (approx. 8 to 10 á 90 minutes). Regions are
expected to attend and contribute to the discussions.
Task 4.2 Workshops / peer learning events / seminars
 The consortium will organise five multi-regional workshops with participation of key representatives
from your region (one and a half day events). One of these workshops will be the peer learning
multi-regional workshop about the perception of the EU-SPI usefulness and express interest on
potential best practices to further investigate (Task 2.4).
Task 4.3 Identification of synergies with similar initiatives and relevant events


The consortium will identify “Beyond GDP” initiatives and other stakeholder groups and policy
learning initiatives to exchange information, we invite you to propose experts and multipliers. We
hope the outputs of the discussions will be of interest to your region and you will support their
dissemination locally.

ΑΔΑ: Ρ6ΙΤ7Λ6-32Φ

Task 4.4 Dissemination, communication material


We will prepare factsheets, infographics, project posters and leaflets (downloadable from the
website) and you are invited to share these as well as social media content, news and event
announcements with your peers and regional stakeholders.

WP 5 POLICY RECOMMENDATIONS
Task 5.1 Synthesis of the main findings and production of final reports (+findings per regions)
 Review of the final report (including the finding per region) and provision of feedback
Task 5.2 Final conference
 Attendance to the final conference
 Possible contributions as speakers regarding own experiences, learnings and other issues
 Participation in round tables with other regional and national stakeholders
Task 5.3 Guide of best practices
 Review of the Good Practice Guide to be developed by the study team and provision of feedback/
comments
PERIOD OF VALIDITY
This Memorandum of Understanding shall become effective upon signature by the authorized
signatories of the Parties and will remain in effect until modified or terminated by any one of the parties
by mutual consent. In the absence of mutual agreement by the authorized representatives of the
respective parties, this MOU shall end as soon as the pilot exercise is completed (or in12 months from
date of signature).
APPLICABLE LAW
1. This agreement shall be governed by Luxembourg Law
2. If it is not possible to reach amicable settlement, the Luxembourgish Courts and Tribunals alone
shall be competent to hear disputes concerning this Memorandum.

For the EU SPI Consortium
INTRASOFT International
Name
Position
Business Unit

Signature

Partner name
Name
Position
Date
Stamp

Signature

