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Τεχνολογίας της Ε.Ε. (FP7) “FP7-NMP-2013-SMALL-7”» και παρακαλούμε για
τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 148/2012
Σελίδα 1

ΑΔΑ: Β4337Λ6-Ζ3Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 26η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με τις υπ’ αριθ. 182/27-7-2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012)
και συγκροτήθηκε με την 183/27-7-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου,
ύστερα από την υπ αριθμ. οικ. 253860/1278 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος /Αντιπρόεδρος
3. Χριστογιάννης Γεώργιος – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό
μέλος
8. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
9. Σκαρτσιάρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
10. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
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11. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
12. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 148/2012
ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 7 θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υποβολή πρότασης
για το πρόγραμμα NMP του 7ου Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε. (FP7)
“FP7-NMP-2013-SMALL-7”».
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Παπασπύρου Σπύρος.

Βάση της γραπτής εισήγησης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού κ. Καραβίδα Δημήτρη:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει μεταξύ άλλων με επιτυχία στην υλοποίηση
συνολικά τεσσάρων προγραμμάτων του 7ου Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε.
(FP7). Τα προγράμματα αυτά είναι το MANUNET II, το LEAD ERA, το SWAM και το STInno.
Αντικείμενο των δύο πρώτων προγραμμάτων είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων και των
φορέων έρευνας και τεχνολογίας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα) των
συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη υλοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους
τομείς των : Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά, Ανανεώσιμες
Ενέργειες και e-Health και της Μεταποίησης.
Αντικείμενο των δύο τελευταίων προγραμμάτων είναι η συνεργασία φορέων που
αντιπροσωπεύουν την τριπλή έλικα (δημόσιες αρχές – ερευνητικός τομέας – επιχειρήσεις) σε
κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια με στόχο την εκπόνηση κοινών σχεδίων δράσεων (joint
action plans) στους τομείς της διαχείρισης υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων αντίστοιχα.
Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων στα αποτελέσματα και των δύο προγραμμάτων (SWAM
και STInno) κρίνεται ως ικανοποιητική για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθότι η πρόσφατη
κοινή εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο (13/6/2012) απαρίθμησε
άνω των 100 συμμετεχόντων, με έντονη την παρουσία ιδιοκτητών ελαιοτριβείων. Ειδικότερα,
κατά την υλοποίηση του έργου STInno και συγκεκριμένα στο πακέτο εργασίας 6 δόθηκε η
δυνατότητα για μια συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων
ελαιοτριβείων (βιολογικών, φυσικοχημικών κλπ) και έγινε μια πρώτη ανάλυση της
βιωσιμότητας αυτών.

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 148/2012
Σελίδα 3

ΑΔΑ: Β4337Λ6-Ζ3Ο
Καθώς το έργο STInno λήγει στις 30/11/2012 έχει προταθεί από τους Φιλανδούς συντονιστές
η συνέχιση της συνεργασίας αυτής με την υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του προγράμματος “FP7-NMP-2013-SMALL-7” (Small or Medium Sized
Collaborative Projects) η οποία θα αξιοποιεί περαιτέρω τα αποτελέσματα το έργου STInno.
Πρόγραμμα NMP (NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW
PRODUCTION TECHNOLOGIES –NMP)
Ενέργεια 4.3: NMP.2013.3.0-1 Tools for Monitoring and Assessing Resource-efficiency
in the Value Chain of Process Industries
Ο στόχος του προγράμματος NMP το οποίο χρηματοδοτείται και υλοποιείται κάτω από το 7ο
Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία της Ε.Ε (FP7) είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η δημιουργία γνώσης για την εξασφάλιση
της μετεξέλιξής της από μια βιομηχανία έντασης πόρων σε μια βιομηχανία έντασης γνώσης,
μέσω των σταδιακών αλλαγών στη γνώση και την δημιουργία γνώσης αποφασιστικής
σημασίας για νέες εφαρμογές στα σημεία τομής διαφορετικών τεχνολογιών και τεχνολογικών
κλάδων. Αυτό θα ωφελήσει και τις νέες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας αλλά και τις
παραδοσιακές βιομηχανίες παραγωγής υψηλότερης αξίας με βάση τη γνώση, με ιδιαίτερη
έμφαση στην κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων της ΕΤΑ στις ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες
αυτές αφορούν κυρίως τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που επηρεάζουν όλους τους
βιομηχανικούς κλάδους και πολλούς άλλους θεματικούς τομείς του έβδομου προγράμματοςπλαισίου.
Τα συνεργατικά έργα έρευνας έχουν στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων τεχνολογιών ή
προϊόντων και μπορεί να περιλαμβάνουν επιστημονικό συντονισμό, δράσεις επίδειξης ή
κοινής χρήσης των πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα ή να αντιμετωπιστούν μείζονες κοινωνικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, τα
συνεργατικά
έργα
μπορούν
να
στοχεύουν
σε
ειδικές
ομάδες,
όπως
οι ΜΜΕ αλλά και άλλοι μικρότεροι φορείς.
Η συγκεκριμένη ενέργεια 4.3 του NMP έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των
πόρων ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν βελτιώσεις που σχετίζονται με το
περιβάλλον και οι οποίες αποδίδουν παράλληλα οικονομικά οφέλη. Πρόκειται για
επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές
και περισσότερο υπεύθυνες ως προς το περιβάλλον μέσω της διασφάλισης των βασικών
φυσικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εκ τούτου συμπεριλάβει την αρχή της
αποδοτικότητας των πόρων μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Στρατηγικής για την
Ευρώπη του 2020.
Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν στιβαρές μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία τα οποία θα
πρέπει λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των πόρων
κατά μήκος της αλυσίδας της αξίας (value chain). Η εστίαση είναι στις συνεχείς διεργασίες, με
ακριβή έλεγχο των συνθηκών, οι οποίες εξασφαλίζουν επίσης την ποιότητα του προϊόντος και
την ασφάλεια της λειτουργίας.
Στην συγκεκριμένη πρόταση προτείνεται η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πόρων που
χρησιμοποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας της αξίας σε βιομηχανικές διεργασίες (π.χ.
επεξεργασία χαρτιού/ξύλου/ελιάς κλπ) αλλά και τη συγκριτική αξιολόγηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βαλτικής και της Λεκάνης της Μεσογείου
στο ανωτέρω πεδίο.
Τονίζεται ότι οι στόχοι του προγράμματος NMP σχετίζονται άμεσα με τις προτεραιότητες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης σε συνδυασμό
με την αξιοποίηση του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ,
ερευνητικά ινστιτούτα, Επιστημονικό Πάρκο) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών, νέων τεχνολογιών και μεθόδων με
τελικό ωφελούμενο τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο στόχος καλείται να
επιτευχθεί όχι μόνο με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης (η οποία είναι κοινή πρακτική τα
τελευταία χρόνια) αλλά με την ανάπτυξη συνεργασιών (με ερευνητικούς φορείς και άλλες
επιχειρήσεις) για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση της
εξωστρέφειας τους στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Οι προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης (FP7-NMP-2013-SMALL-7) αξιολογούνται σε 2
φάσεις. Ο χρόνος υποβολής της αρχικής πρότασης στις υπηρεσίες της ΕΕ είναι η 23η
Οκτωβρίου 2012. Η σχετική προκήρυξη της ΕΕ έχει τα ακόλουθα στοιχεία (επισυνάπτεται)
Identifier: FP7-NMP-2013-SMALL-7
Ημερομηνία προκήρυξης: 10 July 2012
Ημερομηνία λήξης Α’ φάσης : 23 October 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Ημερομηνία λήξης B’ φάσης : 19 March 2013 at 17:00:00 (Brussels local time)
Specific Programme(s): COOPERATION (Συνεργασία)
Theme(s): Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP
Ο συνολικός Π/Υ του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 4,0 εκ € με συνολικό
χρόνο υλοποίησης 2-3 έτη.
Στην πρόταση συμμετέχουν περιφέρειες και φορείς από τη Φινλανδία (Συντονιστής εταίρος το
Aalto University), την Ιταλία και τη Σουηδία ενώ από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και το ινστιτούτο AEIPLOUS και ζητείται η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας λόγω της επιτυχούς παρουσίας της στο πρόγραμμα STInno. Επίσης θα συμμετέχουν
και επιχειρήσεις και από τις 4 χώρες με σκοπό την πειραματική εφαρμογή και επίδειξη των
εργαλείων και των μεθόδων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος καθώς και οι δράσεις
που θα συμμετέχει η Περιφέρεια θα καθορισθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
(φάση Β’) όταν συγκροτηθεί η ομάδα έργου και προχωρήσει η υποβολή ολοκληρωμένης
πρότασης, οπότε και θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση της επιτροπής.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υποβολή πρότασης για
το πρόγραμμα NMP του 7ου Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε. (FP7) “FP7NMP-2013-SMALL-7.
Το μέλος της επιτροπής κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2012.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
6. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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