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Αθλητισμός Culture Events

Το  Πανεπ ι σ τήμ ι ο  Πατρών  κα ι  συγκεκρ ι μ ένα  τ ο  «Εργαστήρ ι ο

Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο

«Green Public Procurement for resource-efficient regional growth

(GPP4Growth)» ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο

συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα,

Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα).

T ο  έ ρ γ ο  ε ν τ ά σ σ ε τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  I n t e r r e g  E u r o p e ,  ε ν ώ

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ).

Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, κύριος στόχος του

έργου είναι η βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την

οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων

Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση

κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις Περιφέρειες των εταίρων

που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή

αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε 23-24/01/2017

στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε
περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.
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Το Πανεπιστήμιο Πατρών επικεφαλής
εταίρος του έργου GPP4Growth, στο
πλαίσιο του προγράμματος Interreg-
Europe

Πολιτική Life&the City

Αγορά Κόσμος

Κοινωνία

Πάτρα:Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Αδαμάντιος
Μητρόπουλος -ΔΕΙΤΕ...

Εκεί ήταν οι Διευθυντές αστυνομίας Αχαΐας,
Ηλείας, Κερκύρας, Ακαρνανίας και ο προσωρινός
Διευθυντής Αιτωλίας

Σοκάρει το πόρισμα για τον 6χρονο-
Πρώτα τον βίασαν και μετά τον
στραγγάλισαν

Σε στραγγαλισμό
αποδίδεται ο θάνατος του
6χρονου κωφάλαλου
Μεχμεταλή Σεζάλ, η σορός
του οποίου βρέθηκε χθες
...

Κοινωνία

Πραγματοποιήθηκε
η εναρκτήρια
συνάντηση του
έργου στο
Συνεδριακό &
Πολιτιστικό
Κέντρο του
Πανεπιστημίου
Πατρών

24/01/2017 10:53

Μοιραστείτε το άρθρο:

Πάτρα: Ανακατατάξεις
στον πεζόδρομο της
Ρήγα Φεραίου - Οι
νέες αφίξεις και τα
λουκέτα

Νέα επιδείνωση του
καιρού από το βράδυ-
Έντονες βροχές στα
δυτικά της Αχαΐας και
χιόνια στο Παναχαϊκό-
Έκτακτο δελτίο από
την ΕΜΥ

Επίθεση
κουκουλοφόρων σε
καφετέρια στη Ρήγα
Φεραίου -
Αναζητούνται οι
δράστες από την
Αστυνομία – ΔΕΙΤΕ
ΦΩΤΟ

 0 Tweet

Εδώ βρέθηκε νεκρό
το 6χρονο αγοράκι
που φέρεται να
σκότωσε 15χρονος –
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Έφυγε ο Ιωάννης
Κοτοπούλης του
θρυλικού Villy's Park -
Πατέρας του Γιώργου
Κοτοπούλη- ΔΕΙΤΕ
ΦΩΤΟ και το μήνυμά
του

Νέο θανατηφόρο στην
Πατρών-Πύργου-
Μετωπική ΙΧ με
φορτηγό-Νεκρός ο
36χρονος οδηγός του
αυτοκινήτου-Άνοιξε ο
δρόμος-ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ

Τένις: Στα
προημιτελικά του
Αυστραλιανού Όπεν ο
Ναδάλ

Πάτρα: Παρουσιάζεται
το μυθιστόρημα της
Μαρίας Κολοβού –
Ρουμελιώτη, «Άλφες»

Ματέο Ρέντσι:
«Υπέφερα όταν
έκλεισα τα κουτιά
χθες τη νύχτα»

Κατεβαίνει υποψήφιος
στην Αχαΐα ο Γιώργος
Παπανδρέου

Στην Πάτρα η
δημοσιογράφος Μάρω
Λεονάρδου

Οι τιμές του
πετρελαίου
αυξήθηκαν σήμερα
στις ασιατικές αγορές

Ιράκ: Προετοιμασίες
του στρατού για
επιθετική επιχείρηση
στα δυτικά της
Μοσούλης
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