Πρόγραμμα: INTERREG EURORE 2014-2020
Πρόσκληση: 2η Πρόσκληση / 1.2: Improving innovation delivery Policies (Βελτίωση των
πολιτικών για την καινοτομία).
Τίτλος έργου: Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies («Αγροτικές – Αστικές
Συνεργασίες για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής Οικονομίας»)
Ακρωνύμιο: RUMORE
Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Έρευνα και Καινοτομία
Περίληψη έργου: Ο γενικός στόχος του έργου RUMORE είναι να βελτιώσει τις πολιτικές στον
τομέα των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας για τη διευκόλυνση της αγροτικής-αστικής
συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων. Οι τεράστιες δυνατότητες για την αύξηση και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένουν ανεκμετάλλευτες, επειδή οι αστικοί-συχνά
περισσότερο καινοτόμοι- πυρήνες και τα περιβάλλοντα αγροτικά μέρη δεν είναι καλά συνδεμένα
από άποψη αλυσίδων καινοτομίας, ως εκ τούτου παρουσιάζεται ένα χάσμα για την κοινή
πολιτική καινοτομίας με αρνητικές συνέπειες για την περιφερειακή ανάπτυξη .Οι συνεργατικοί
σχηματισμοί (clusters) και οι περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας είναι συχνά τόσο
εστιασμένες στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να αγνοούν τους εμπλεκόμενους φορείς
(ινστιτούτα R&D / έρευνας και ανάπτυξης, καινοτόμες επιχειρήσεις) στην επαρχία και στις
περιφερειακές περιοχές, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να μην μπορούν να αναπτύξουν το
πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων και των ευκαιριών τους.
Το έργο RUMORE στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας σε πολλές πολιτικές και
στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφερειακές αλυσίδες καινοτομίας, μέσω των
βελτιωμένων αγροτικών/επαρχιακών-αστικών συνεργασιών.
Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει οκτώ εταίρους από πέντε χώρες με ένα μείγμα περιφερειακών
αρχών, έναν συμβουλευτικό επικεφαλής εταίρο και ένα κέντρο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το
έργο RUMORE συγκεντρώνει τις λίγες υπάρχουσες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή εργαλείων πολιτικής για την ενσωματωμένη αστική-επαρχιακή ανάπτυξη στις
πολιτικές καινοτομίας. Οι καλές πρακτικές των εταίρων θα διαχέονται και θα αξιολογούνται
μέσω διαπεριφερειακών Εκδηλώσεων Εκμάθησης (Learning Events), προσαρμοσμένων στα
συγκεκριμένα πλαίσια. Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να βελτιωθούν τα εργαλεία πολιτικής
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα
αναμενόμενα και σχεδιαζόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν περισσότερες από 300 δράσεις
που υποστηρίζονται μεταξύ των φορέων καινοτομίας, καθώς θα αφορούν ένα μεγάλο μερίδιο
των καινοτόμων επιχειρήσεων στις περιοχές των εταίρων. Προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί η
διαπεριφερειακή γνώση και εμπειρία και να αξιοποιηθούν και από άλλους Ευρωπαίους
ενδιαφερόμενους φορείς, θα συνταχθούν οι σχετικές συστάσεις και θα διαχυθούν από τον
επικεφαλής εταίρο σε υπάρχοντα δίκτυα.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.523.565,00 €
Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 94.960 €
Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85%
Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 01/01/2017 – 31/12/2021 (60 μήνες)
Συμμετέχοντες Φορείς :
HafenCity University (Δανία) – επικεφαλής εταίρος
Lombardy Region (Ιταλία)
Green Knowlegde Portal Twente (Ολλανδία)
City of Amsterdam (Ολλανδία)
5. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (Ελλάδα)
7. Office for regional development Luneburg (Δανία)
8. District government Burgas (Βουλγαρία)
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Website: http://www.interregeurope.eu/rumore/

