ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου, στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

2013 αποσκοπεί:
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της

•

ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων,
•
•

στη βελτίωση της προσπελασιµότητας,
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,

στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου

•

Πρόσκληση διηµερίδας

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,
στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και

•

κοινωνικής συνοχής,
•
•

στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας,

στην αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη
βιώσιµη ανάπτυξη,
•

«Νέα Γνώση: Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη στην

στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης.

Πληροφορίες: http://www.thessalia-stereaellada-

Ήπειρο»

hpeiros.gr/el/Pages/Default.aspx

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Με συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ και
από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Τρίτη, 16 ∆εκεµβρίου 2014 (Έναρξη 17:30)
Τετάρτη, 17 ∆εκεµβρίου 2014 (Έναρξη 9:00)
Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε τη συνδροµή του
Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

–

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 20072013) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλµπάνης

έργων «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ»:
•

Υλοποιεί ενέργειες και δράσεις ενίσχυσης της

σας προσκαλεί στη διηµερίδα µε θέµα:

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της

«Νέα Γνώση: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

καινοτοµίας στην Ήπειρο.
•

Υποστηρίζει

την

καινοτοµία

και

τη

νεανική

στην Ήπειρο»

επιχειρηµατικότητα.

που θα πραγµατοποιηθεί
•

Στηρίζει τους φορείς και τις επιχειρήσεις στην
ενσωµάτωση

ερευνητικών

αποτελεσµάτων,

καινοτοµικών µεθόδων και πρακτικών.
•

Ενδυναµώνει την τοπική παραγωγική βάση στον

την Τρίτη, 16 ∆εκεµβρίου 2014 (Έναρξη 17:30)
και
την Τετάρτη, 17 ∆εκεµβρίου 2014 (Έναρξη 9:00)

πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
•

Αναβαθµίζει την παραγωγική βάση στον τριτογενή
τοµέα και ενσωµατώνει προηγµένες µεθοδολογίες
στην υποστήριξη της έρευνας και της παραγωγής
καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών.

στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

