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Islands of Innovation

Το έργο
Ανήκει στο πρόγραμμα Interreg Europe και 
στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για 
την καινοτομία στις νησιωτικές περιφέρειες, 
με κυρίαρχο σκοπό την ανάπτυξη ευκαιριών 
διαφοροποίησης των νησιωτικών 
οικονομιών. 

Εστιάζει ειδικότερα στη δημιουργία 
περιβάλλοντος προώθησης της καινοτομίας, 
το οποίο θα συγκρατήσει τους νέους στα 
νησιά, αλλά και θα προσελκύσει νέους 
επιχειρηματίες. 

Εταίροι του έργου είναι νησιωτικές 
περιφέρειες με μεγάλη γεωγραφική 
διασπορά, από την Ολλανδία, τη Δανία, την 
Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Γαλλία και την 
Ελλάδα.
 
Πλαίσιο και εξεταζόμενο πρόβλημα 
του έργου 
Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις 
συνθήκες που αφορούν στις νησιωτικές 
περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.
Περιλαμβάνονται περιοχές στο βορρά αλλά 

και σε τροπικές περιοχές, άλλες υψηλής 
πληθυσμιακής πυκνότητας, όπως στη Madei-
ra (Πορτογαλία) ή πιο αραιοκατοικημένες, 
όπως στο Saarema (Εσθονία), καινοτόμες 
και οικονομικά εύρωστες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, όπως οι Vlieland και Ameland 
της Ολλανδίας και η Samsoe της Δανίας, 
αλλά και περιφέρειες με διαφορετικού 
είδους αναπτυξιακά προβλήματα, όπως 
αυτές του Βορείου Αιγαίου και των Αζορών 
της Πορτογαλίας. Παρά τη διαφοροποίηση 
που φαίνεται ότι παρουσιάζουν οι 
νησιωτικές περιφέρειες, αντιμετωπίζουν και 
κοινά προβλήματα:

Πληθυσμιακή συρρίκνωση, ειδικότερα 
των νέων και των επιστημόνων, οι οποίοι 
αδυνατούν να βρουν ικανοποιητικές θέσεις 
απασχόλησης στα νησιά, εποχικότητα 
εισοδήματος και σημαντική εξάρτηση από 
τον τουρισμό, περιορισμένη πρόσβαση 
στη μάθηση λόγω της απομόνωσης και 
των εκπαιδευτικών περιορισμών (λίγα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα και 
ινστιτούτα), περιορισμένη ενσωμάτωση 
της Ε&Α στην οικονομία λόγω της δομής 



των επιχειρήσεων (μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις χωρίς καινοτόμο 
προσανατολισμό), ιδιαίτερο και μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον και περιορισμένους 
πόρους λόγω της απομόνωσης και της 
φτωχής συνδεσιμότητας.

Καινοτόμες πολιτικές του έργου 
Η βελτίωση των πολιτικών για τους εταίρους 
έγκειται στην αξιοποίηση του δυναμικού 
των νησιών ως τόποι καινοτομίας, έτσι 
ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
ιδιαίτερο και με  πειραματικό περιεχόμενο 
περιβάλλον μάθησης και έρευνας με στόχο 
τη συγκράτηση και την προσέλκυση νέων 
επιχειρηματιών. 

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουν 
τα νησιά τη γεωγραφική τους θέση προς 
όφελός τους, προωθώντας αυτό το 
περιβάλλον ως ουσιώδες για την καινοτόμο 
ανάπτυξη που οδηγεί στη δημιουργία 
οικονομικής αξίας και κυρίως θέσεων 
εργασίας.

Δράσεις και εξερχόμενα  του έργου 
•  6 Διαπεριφερειακά εκπαιδευτικά 

εργαστήρια 
•  1 Συγκριτική Ανάλυση 
•  Εμπλοκή και εργασίες της Περιφερειακής 

Ομάδας Εμπλεκομένων
•  14 Καλές Πρακτικές 
•  1 Οδηγός Καινοτομίας για τις νησιωτικές 

περιφέρειες που καταλήγουν σε 
•  7 Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για τη 

βελτίωση των καινοτόμων πολιτικών 
μέσω της βελτιωμένης διακυβέρνησης  
και των νέων έργων.

Οδηγός καινοτομίας των νησιών για 
το μέλλον
Ο Οδηγός Καινοτομίας για τις νησιωτικές 
περιφέρειες, θα περιλαμβάνει γνώσεις και 
εμπειρίες όπως και  καλές πρακτικές που 
προκύπτουν από το Islands of Innovati-
on. Το έργο ενσωματώνει την καινοτόμο 
μεθοδολογία «Tipping Wheel – Μία 
καινοτόμος προσέγγιση για τα νησιά», η 
οποία βοηθάει στην αξιολόγηση και στη 
διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης.



•  Province of Fryslan (the Netherlands): with islands of Ameland 
and Vlieland;

•  Samsoe (Denmark): Samsoe Energy Academy;
•  Saaremaa (Estonia): Saaremaa Municipality Government;
•  Madeira (Portugal): Regional Agency for the Development  

of Research Technology and Innovation – ARDITI; 
•  Azores (Portugal): Cabinet of the Secretary of the Presidency 

for External Relations – Regional Government of the Azores;
•  North Aegean Region (Greece):  North Aegean Region;
•  Urban Community Of North Basse (France) -Terre (CANBT) - 

Guadeloupe. 

The Tipping Wheel

Αν θέλετε να μάθετε 
περισσότερα για τη 
μεθοδολογία Tipping  
wheel του έργου Islands 
of Innovation επισκεφτείτε 
μας στη διεύθυνση:  
interregeurope.eu/ 
islandsofinnovation
 
ή επικοινωνήστε με τον 
Επικεφαλής Εταίρο:
Province of Fryslân
PO Box 20120
Leeuwarden
NL-8900 HM
The Netherlands

www.fryslan.frl

Επικεφαλής έργου:  
Simon Tijsma
+31 582 925 925
s.tijsma@fryslan.frl

Για την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου: Χρήστος Μαλακός, 
2251037143, 
ch.malakos@ 
pvaigaiou.gov.gr


