Skorzystaj

O Programach

Wiadomości

Punkty Informacyjne

Szukaj w serwisie

Serwisy programów

Strona główna > Wiadomości

4. konkurs w programie Interreg Europa
25.06.2018

Program Interreg Europa

służy, w oparciu o współpracę z partnerami z UE-28,

Norwegii i Szwajcarii, unowocześnianiu polityk i programów rozwoju regionalnego.
Do 22 czerwca 2018 roku partnerzy wiodący mogli składać wnioski o doﬁnansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach czwartego naboru. Na
ten konkurs przeznaczono 74 mln euro z EFRR.
Łącznie złożono 170 wniosków na kwotę ponad 211 mln euro, z czego: 35 w priorytecie
Badania i innowacje, 46 w priorytecie Konkurencyjność MSP, 33 w priorytecie
gospodarka niskoemisyjna, 56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie
zasobami.
O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii
(138), Rumunii (74), Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach
dominujący udział mają władze i instytucje publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów
to prywatne podmioty non-proﬁt.
Wnioski ocenia Wspólny Sekretariat (Lille, FR). Na pierwszym etapie złożone projekty
będą oceniane pod kątem kwaliﬁkowalności, tj. spełnienia podstawowych wymogów
formalnych określonych przez program. Decyzję międzynarodowego Komitetu
Monitorującego ws. doﬁnansowania projektów poznamy najwcześniej w grudniu 2018
roku.
Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć na oﬁcjalnej stronie
Programu Interreg Europa

.

Kryteria oceny (kwaliﬁkowalności, strategiczne, operacyjne) są dostępne w Podręczniku
Programu

.

Polska w programie Interreg
Europa po rozstrzygniętych 3
konkursach
4. miejsce w rankingu 30 państw pod względem liczby partnerów
79 partnerów
(PDF 44 KB) (wg Wspólnego Sekretariatu 80 - liczy
partnera, który krótko uczestniczył w projekcie)
3 partnerów wiodących: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, projekt ESSPO
oraz PE4Trans,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
projekt CRinMA
16 województw (NUTS 2) w projektach
liderzy w wykorzystaniu środków EFRR (stan na 21 czerwca 2018):
kujawsko-pomorskie (7 projektów, 1 mln euro), łódzkie (10 projektów, 1,1
mln euro), małopolskie (11 projektów, 1,3 mln euro), mazowieckie (8
projektów, 1 mln euro), podkarpackie (8 projektów, 1 mln euro),
wielkopolskie (6 projektów, 1 mln euro)
pozostałe regiony (stan na 21 czerwca 2018): dolnośląskie (3 projekty, 511
tys. euro), lubelskie (6 projektów, 797 tys. euro), lubuskie (1 projekt, 113
tys. euro), opolskie (1 projekt, 142 tys. euro), podlaskie (2 projekty, 191 tys.
euro), pomorskie (2 projekty, 222 tys. euro), śląskie (6 projektów, 853 tys.
euro), świętokrzyskie (3 projekty, 458 tys. euro), warmińsko-mazurskie (2
projekty, 267 tys. euro), zachodniopomorskie (3 projekty, 396 tys. euro)
Przykład projektu z polskim partnerem
Partnerzy projektu REGIO-MOB
analizują możliwości zwiększenia
wykorzystania w uczestniczących regionach przyjaznych środowisku środków
transportu. W projekcie uczestniczą instytucje z Hiszpanii, Słowenii, Polski, Włoch,
Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Partnerem wiodącym projektu jest Anci Lacio Stowarzyszenie Regionalne Miast i Gmin Laci (IT). Polski partner - gmina
Niepołomice - odnosi się w projekcie do Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011 – 2020, w obszarze infrastruktury dla dostępności
komunikacyjnej. Planowana aktualizacja dokumentu i wykorzystanie rezultatów
międzynarodowego projektu pozwoli na testowanie nowych możliwości
transportowych wspólnie z gminami z obszaru województwa małopolskiego.
Opisy wszystkich zatwierdzonych projektów i instrumentów polityki
Polski Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa
Informacje i dokumenty w jęz. polskim (w tym podręcznik Programu)
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Raport o stanie Miasta i
Gminy

Postępy we wdrażaniu planu działań są głównym
tematem dwudniowego spotkania partnerów

Raport za rok 2019

projektu Regio-Mob, które odbywa się w

(PDF) Wszystkie

Niepołomicach w dniach 14-15 marca.

raporty

Partnerzy mieli okazję przedstawić to co zostało
zrobione na ich terenie. Po prezentacjach i krótkiej

Najnowsze wiadomości

Uczestnicy spotkania odwiedzili miejsca objęte polskim

Zawody
Militari
14:09 05

planem działań. Były to wybrane miejsca, gdzie

Cze 2020

dyskusji, przyszedł czas na wizytę studyjną.
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prowadzone są prace budowlane: zjazd z autostrady w
Podłężu, nowych węzeł przesiadkowy w Niepołomicach,
a także parkingi w systemie P&R w Niepołomicach,

Bramownice
zamontowane
12:47 05 Cze 2020

Podłężu.
Te inwestycje obejmują budowę nowych obiektów
służących poprawie system transportu publicznego nie
tylko w gminie Niepołomice, jako że są one częścią
obszerniejszego Planu Mobilności dla Województwa
Małopolskiego.

Projekt Regio-Mob jest współfinansowany ze środków

Wybory 2020:
Możliwość głosowania
korespondencyjnego
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dokumenty
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Pytania i uwagi o
komunikacji
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komisji
rewizyjnej
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Inicjatywa lokalna –
oceniamy wnioski
mieszkańców
14:42 04 Cze 2020
Profilaktyka w 2020 r.
13:42 04 Cze 2020
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e-Niepołomice
@eniepolomice
Rada Miejska w
Niepołomicach przyjęła
regulamin Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.
Jednogłośnie.

2 cze 2020
e-Niepołomice
@eniepolomice
Sprawca dewastacji grobów
w Podłężu w rękach policji.
Za swój czyn 28-latkowi grozi
kara do 8 lat pozbawienia
wolności. Więcej na
wieliczka.policja.gov.pl/pl/aktu
alnosci…

2 cze 2020
e-Niepołomice podał/a
dalej
Radio Kraków
@RadioKrakow
Niepołomice: Zatrzymano
podpalacza z Puszczy
Niepołomickiej
radiokrakow.pl/wiadomosci/kr
a…

Niepołomice: Zatrzy…
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URZĄD MIASTA I GMINY
W NIEPOŁOMICACH

Plac Zwycięstwa
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250-94-04, 250-

Niepołomicach.

Przestrzennej

Italiano

94-34

Raport o Stanie

Pусский

Fax: +48 12 250-

Gminy

Yкраїнський

94-00

Svenska

Email:

Dowiedź się
więcej o naszej
polityce

Jak załatwić

Portugués

magistrat@niepolomice.eu

prywatności.

sprawę?

Magyar

Web:
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Great air here today! Enjoy
life!
Niepołomice, Szkolna

Subscribe
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Innowacje, transport, zasoby naturalne i kulturowe –
zobacz, co polskie instytucje osiągnęły dzięki
ponadnarodowym projektom Interreg
19.10.2018

W programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg
Europa dobiegają końca pierwsze projekty. Zachęcamy do zapoznania się z ich
rezultatami.
Przedstawiamy prezentacje polskich uczestników projektów transnarodowych i
międzyregionalnych:
FabLabNet (PDF 1 MB) na temat laboratoriów produkcyjnych i kompetencji
cyfrowych - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej
EMMA (PDF 2 MB) na temat transportu śródlądowego - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
REGIOMOB (PDF 5 MB) na temat transportu na żądanie - Urząd Miasta i Gminy w
Niepołomicach
LUMAT (PDF 2 MB) na temat zrównoważonej gospodarki terenami i rekultywacji Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Forget Heritage (PDF 2 MB) na temat restauracji obiektów i sektora przemysłów
kreatywnych - Urząd Miasta Bydgoszczy
prezentacja Małopolski (PDF 1 MB) na temat korzyści z udziału w międzynarodowych
projektach - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Krajowego Punktu
Kontaktowego (PDF 3 MB) programów Interreg Europa Środkowa, Interreg Region
Morza Bałtyckiego, Interreg Europa (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) pokazującą stan
realizacji ww. programów.
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• W szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO jury przyznało 10 tytułów laureata i 13 wyróżnień. Lublin został nagrodzony aż w
dwóch kategoriach (gospodarka wodna i mobilność zrównoważona), miasta z województwa lubelskiego zdobyły też najwięcej
tytułów laureata i wyróżnień. Po raz pierwszy w gronie zwycięzców znalazło się miasto z województwa podlaskiego – Białystok
otrzymał nagrodę za działania w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Bełchatów został natomiast pierwszym
wyróżnionym miastem z województwa łódzkiego. Uroczystość wręczenia nagród była częścią Międzynarodowej Konferencji
Innowacyjne ECO-MIASTO 2018.
• W nowej kategorii gospodarka o obiegu zamkniętym nagrodzone zostały Białystok i Radzyń Podlaski. Obok Lublina drugim
laureatem w kategorii gospodarka wodna została Mława, a w kategorii mobilność zrównoważona oprócz Lublina zwyciężyły
Niepołomice. Nagrodę w kategorii efektywność energetyczna budynków otrzymały Kraków i Czeladź, a w kategorii zieleń
miejska a jakość powietrza – Zabrze i Złotów.
• Na program ECO-MIASTO oprócz konkursu dla miast składają się też Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne ECOMIASTO 2018 oraz projekt edukacyjny dla szkół „Zakręceni w przestrzeni”. W tym roku nagrodę główną w konkursie zdobyli
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, autorzy projektu „Zielono nam”. • Organizatorami projektu ECOMIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy
z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU – grupa Dalkia, a także WSPÓLNIE –
Fundacją LafargeHolcim.
Każda kolejna edycja projektu ECO-MIASTO dowodzi, że polskie miasta stają się coraz bardziej nowoczesne, ekologiczne i
przyjazne mieszkańcom. To ważne, że ośrodki miejskie w Polsce mają się czym pochwalić w zakresie walki z
zanieczyszczeniem powietrza czy wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza w związku z tegorocznym
szczytem klimatycznym w Katowicach – mówi Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce.
Do konkursu ECO-MIASTO 2018 zgłosiło się 46 miast, a niektóre z nich przedstawiły osiągnięcia w kilku kategoriach, dlatego
przesłano w sumie 70 formularzy zgłoszeniowych. Jury przyznało 10 tytułów laureata oraz 13 wyróżnień. W każdej z pięciu
kategorii nagrodzono dwa miasta – jedno o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., drugie poniżej tej liczby.
Mobilność zrównoważona
Laureatami w kategorii mobilność zrównoważona zostały Lublin i Niepołomice. Lublin jako miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców został nagrodzony za osiągnięcie 30% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego oraz za
tworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności, w tym za budowę infrastruktury pieszej i rowerowej, a także za ambitne
plany osiągniecia 50% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego. Nagrodę dla Niepołomic wśród miast
poniżej 100 tys. mieszkańców przyznano m.in. za wdrażanie środków miękkich w zakresie zrównoważonego transportu
miejskiego (budowę ścieżek rowerowych, przyjęcie kodeksu ulicznego i zasad dla rowerzystów, działania podczas
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu), które wraz ze stale rozwijaną infrastrukturą transportu autobusowego i
szynowego składają się na spójną koncepcję intermodalności transportu publicznego. Nagrodę w tej kategorii ufundowało
Renault Polska – miesięczne testy samochodu elektrycznego Renault ZOE.
Wyróżniono również Olsztyn za przywrócenie i rozwijanie komunikacji tramwajowej w mieście oraz Wągrowiec m.in. za
osiągnięte efekty w zakresie zwiększenia liczby pasażerów komunikacji zbiorowej poprzez zrealizowanie z sukcesem
przemyślanej i kompleksowej inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności.
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Innowacje, transport, zasoby naturalne i kulturowe –
zobacz, co polskie instytucje osiągnęły dzięki
ponadnarodowym projektom Interreg
19.10.2018

W programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg
Europa dobiegają końca pierwsze projekty. Zachęcamy do zapoznania się z ich
rezultatami.
Przedstawiamy prezentacje polskich uczestników projektów transnarodowych i
międzyregionalnych:
FabLabNet (PDF 1 MB) na temat laboratoriów produkcyjnych i kompetencji
cyfrowych - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej
EMMA (PDF 2 MB) na temat transportu śródlądowego - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
REGIOMOB (PDF 5 MB) na temat transportu na żądanie - Urząd Miasta i Gminy w
Niepołomicach
LUMAT (PDF 2 MB) na temat zrównoważonej gospodarki terenami i rekultywacji Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Forget Heritage (PDF 2 MB) na temat restauracji obiektów i sektora przemysłów
kreatywnych - Urząd Miasta Bydgoszczy
prezentacja Małopolski (PDF 1 MB) na temat korzyści z udziału w międzynarodowych
projektach - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Krajowego Punktu
Kontaktowego (PDF 3 MB) programów Interreg Europa Środkowa, Interreg Region
Morza Bałtyckiego, Interreg Europa (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) pokazującą stan
realizacji ww. programów.
Poleć innym
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Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση
προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος
INTERREG EUROPE
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Τουρισμός

COVID-19 Data Explorations

!12 Δεκεμβρίου 2018 ! ! regio-mob, Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Πολιτών
Με μια καινοτόμα πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα
συμμετείχε και βραβεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
στον φετινό διαγωνισμό BRAVO AWARDS. Το βραβείο παρέλαβε ο
Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo
2018, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Ο

θεσμός

Βραβείων

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

&

Ενημέρωση για τον Κορωνοϊό (Covid 19)

Υπεύθυνης

Επιχειρηματικότητας Bravo Sustainability Awards, εντάσσεται στη
Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ελλάδα 2020 και στοχεύει στην ανάδειξη και
επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις,

Οργανισμούς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες και προγράμματα που
συμβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης
συμπεριφοράς σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο στη χώρα μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη Βιώσιμη Κινητικότητα ως
ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και
επισκεπτών της περιοχής, του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προσπάθεια
από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναδεικνύονται θέματα που
αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το καλύτερο.
Η επιμονή και η επιθυμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε και μέσα από τη
συμμετοχή της,

στο έργο REGIO-MOB του προγράμματος INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η

διασφάλιση της βιώσιμη ανάπτυξης της Ευρώπης με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο περιοχή, συμβάλλοντας
στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής
μάθησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι: 97.519,00
ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
15% από Εθνικούς Πόρους.
Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των καλών πρακτικών του, οι

Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας

οποίες μεταφέρθηκαν περαιτέρω μέσω των Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και με
εταίρους από την Ισπανία, την Σλοβενία, την Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που διευκολύνει την όλη διαδικασία
παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και γνώσεις στο θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας.
Μέσα από το δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε., την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, την Τροχαία Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης, την Εγνατία οδός A.E., την Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης, τη ΔΕΗ Α.Ε. – Τομέας Έργων
Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).

Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση βιώσιμης
περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε
συμμετέχουσα περιφέρεια.

Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις
προτεραιότητας:
– Δημόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση
– Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης κινητικότητας
– Σταθμοί μετεπιβίβασης (Park ‘n Ride) στην μητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
– Ειδική τιμολογιακή πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ελλάδα 2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων
θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο κι εκεί βάζουμε τα δυνατά μας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με αφορμή τη βράβευση της Περιφέρειας στο Bravo
Sustainability Awards 2018 σε δηλώσεις του τόνισε:

«Εργαζόμαστε για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης. Ηγούμαστε
σαράντα δύο διοικητικών Περιφερειών της Ευρώπης για να αποτελέσει η βιώσιμη
ανάπτυξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα για όλα αυτά τα κράτη μέλη. Έχουμε συνεργασία με
την Παγκόσμια Τράπεζα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε με σταθερά βήματα να
κάνουμε την ομαλή μετάβαση και να πάμε σε μια αειφόρα ανάπτυξη, φιλική προς το
περιβάλλον με θέσεις εργασίας και ποιότητα στη ζωή των πολιτών».

Βοσκότοποι ΠΔΜ 2016-2017

Πρόσφατα

Δημοφιλή

25η Πρόσκληση σε
συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (9-6-2020)
5 Ιουνίου, 2020

Διακήρυξη δημοπρασίας
για την παραχώρηση κατά
χρήση ακινήτου συνολικής
έκτασης 14.742,23 τ.μ. στο
αγρόκτημα Μεσόβουνο...
5 Ιουνίου, 2020

Διακήρυξη δημοπρασίας
για την παραχώρηση κατά
χρήση ακινήτου έκτασης
2.200 τ.μ. στο αγρόκτημα
Καρυοχώρι Δήμου...
5 Ιουνίου, 2020
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Καιρός

Κοζάνη
Σήµερα, Παρασκευή, 05/06
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Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών-Υγείας-Πρόνοιαςκαι-Κοινωνικής-Συνοχής
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής
Συνοχής

Γεωργία Γρεβενά ΔΕΗ Δήμος

Εορδαίας Δήμος Κοζάνης Διεύθυνση

Αγροτικής Οικονομίας Διεύθυνση

Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Διεύθυνση Πολιτικής

Γης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΠ
ΠΔΜ Εκτέλεση δημοσίων έργων Ενέργεια
Επενδύσεις Επιχειρηματικότητα Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Καστοριά

Κοζάνη

Οικονομική
Επιτροπή Παραχώρηση
ακινήτων Περιβάλλον
Κορωνοϊός Νοσοκομεία

Περιφερειάρχης

Περιφερειακό Συμβούλιο

Πλήρωση Θέσης Πολιτική Προστασία

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Συντήρηση οδικού δικτύου Τοπικά Προϊόντα
Τουρισμός Υγεία Φλώρινα Φωτοβολταϊκά
Ωφελούμενοι

κύριο

Βίντεο:
Περιφερειάρχης
Guarda più…
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Σχετικά άρθρα:

High Level Political Forum: Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η

εμπειρία REGIO-MOB
Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο
Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η όγδοη συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων μερών του έργου REGIO-MOB
στην Κοζάνη
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ένατη συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων μερών του έργου REGIO-MOB
στην Κοζάνη
Ο εταίρος Technological Corporation of Andalusia – CTA διοργάνωσε την 5η Συνάντηση των Εταίρων του
Έργου !nMED

! INTERREG EUROPE, REGIO-MOB, Ανάπτυξη, Βραβεία, Επιχειρηματικότητα, ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, Καινοτομία, κύριο,
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωνική Δικτύωση

Εγγραφή στο Newsletter της ΠΔΜ
Πληκτρολογήστε το email σας ...
Κατηγορίες:

Υλοποίηση με χρήση Ανοικτού Λογισμικού | Όροι Χρήσης |
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε από στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης
Τηλέφωνο: 2461052610-3
Φαξ: 2461052614
Email: info@pdm.gov.gr
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Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως
εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση
προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην
Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος
INTERREG EUROPE
" 12 Δεκεμβρίου 2018

# Κοζάνη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
05 Ιουνίου 2020

Διαδικτυακή κόντρα του
πρώην Δημάρχου Λευτέρη
Ιωαννίδη με τον Πρόεδρο
της ΓΕΝΟΠ Γιώργο Αδαμίδη
05 Ιουνίου 2020

«Όλη η Ελλάδα ένας
Πολιτισμός»- Όλη η Δυτ.
Μακεδονία μία ανεργία ,
της Κορίνας
Χατζηπαναγιωτίδου
05 Ιουνίου 2020

Κρούσμα κορωνοιού σε
στέλεχος του στρατού που
υπηρετεί σε στρατόπεδο της
Κοζάνης
05 Ιουνίου 2020

Η Δημοτική Κίνηση
‘Κοζάνη- Τόπος να ζεις’
στηρίζει τις 3ήμερες
δράσεις του Δήμου για το
περιβάλλον και δηλώνει ‘ παρούσα’.
05 Ιουνίου 2020

Με μια καινοτόμα πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα συμμετείχε και βραβεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον φετινό
διαγωνισμό BRAVO AWARDS. Το βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo 2018, που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο θεσμός Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Bravo Sustainability Awards, εντάσσεται στη Πρωτοβουλία
Βιώσιμη Ελλάδα 2020 και στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις,
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες και προγράμματα
που συμβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς σε
συλλογικό και ατομικό επίπεδο στη χώρα μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη Βιώσιμη Κινητικότητα ως ζήτημα υψηλής
προτεραιότητας, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών της περιοχής, του φυσικού
και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προσπάθεια από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των
πολιτών, ώστε να αναδεικνύονται θέματα που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το
καλύτερο.
Η επιμονή και η επιθυμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε και μέσα από τη συμμετοχή της, στο έργο
REGIO-MOB του προγράμματος INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της βιώσιμη ανάπτυξης της Ευρώπης με την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε
συμμετέχουσα στο έργο περιοχή, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της
αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι: 97.519,00 ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.
Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των καλών πρακτικών του, οι οποίες μεταφέρθηκαν
περαιτέρω μέσω των Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και με εταίρους από την
Ισπανία, την Σλοβενία, την Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιμες
συμβουλές και γνώσεις στο θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας.
Μέσα από το δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε., την Αναπτυξιακή
Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, την Τροχαία Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης, την
Εγνατία οδός A.E., την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης, τη ΔΕΗ Α.Ε. –
Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).
Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής
κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια.
Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις προτεραιότητας:
– Δημόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση
– Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης κινητικότητας
– Σταθμοί μετεπιβίβασης (Park ‘n Ride) στην μητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
– Ειδική τιμολογιακή πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων θα είμαστε σε θέση
να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο κι εκεί βάζουμε τα δυνατά μας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με αφορμή τη βράβευση της Περιφέρειας στο Bravo Sustainability
Awards 2018 σε δηλώσεις του τόνισε: «Εργαζόμαστε για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης. Ηγούμαστε σαράντα δύο
διοικητικών Περιφερειών της Ευρώπης για να αποτελέσει η βιώσιμη ανάπτυξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα για όλα αυτά τα κράτη μέλη.
Έχουμε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε με σταθερά βήματα να κάνουμε την ομαλή
μετάβαση και να πάμε σε μια αειφόρα ανάπτυξη, φιλική προς το περιβάλλον με θέσεις εργασίας και ποιότητα στη ζωή των πολιτών».

«Καθαρίζω και ομορφαίνω
την πόλη μου»: Τριήμερες
δράσεις του Δήμου Κοζάνης
για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος
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Διαδικτυακή κόντρα του
πρώην Δημάρχου Λευτέρη
Ιωαννίδη με τον Πρόεδρο της
ΓΕΝΟΠ Γιώργο Αδαμίδη

«Όλη η Ελλάδα ένας
Πολιτισμός»- Όλη η Δυτ.
Μακεδονία μία ανεργία , της
Κορίνας Χατζηπαναγιωτίδου

Κρούσμα κορωνοιού σε
στέλεχος του στρατού που
υπηρετεί σε στρατόπεδο της
Κοζάνης

Η Δημοτική Κίνηση ‘ΚοζάνηΤόπος να ζεις’ στηρίζει τις
3ήμερες δράσεις του Δήμου
για το περιβάλλον και δηλώνει
‘ παρούσα’.

«Καθαρίζω και ομορφαίνω την
πόλη μου»: Τριήμερες δράσεις
του Δήμου Κοζάνης για την
Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος

05 Ιουνίου 2020

Ένταξη 65.000€ στο Ε.Α.Π. τ
Περιφερειακού Συμβουλίο
για τον Σύνδεσμο Γραμμάτω
& Τεχνών Κοζάνης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννα Κωσταρέλλα

Twitter και πολιτική

Κώστας Καραμάρκος

(τα) Ψώνια ...Του Κώστα
Καραμάρκου

Γιώργης Μασσαβέτας

Λάθος πράγματα μας
προβάλλετε ως
επιτεύγματα
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Συμμετοχή μαθητριών του 4ου ΓΕΛ

Συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας

Κοζάνης στο 1ο Μαθηματικό Μαθητικό

Δήμου Κοζάνης σε Συνέδριο στην Κύπρο

(

Αναζήτηση

Συνέδριο
0

ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ 12/12/2018

Βίντεο
Βίντεο:: Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο Regio-Mob
του προγράμματος Interreg Europe

Με μια καινοτόμα πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα συμμετείχε και βραβεύτηκε
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον φετινό διαγωνισμό BRAVO AWARDS. Το
βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo
2018, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Ο θεσμός Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Bravo
Sustainability Awards, εντάσσεται στη Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ελλάδα 2020 και
στοχεύει

στην

ανάδειξη

και

επιβράβευση

των

καλύτερων

πρακτικών

που

υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Πρόκειται για πρωτοβουλίες και προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση της
βελτίωσης

της

ποιότητας

ζωής

και

στη

δημιουργία

προτύπων

υπεύθυνης

συμπεριφοράς σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο στη χώρα μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και
ειδικότερα τη Βιώσιμη Κινητικότητα ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, καθώς αυτή
σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών της
περιοχής, του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η
προσπάθεια από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών,
ώστε να αναδεικνύονται θέματα που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και μπορούν
να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το καλύτερο.
Η επιμονή και η επιθυμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό
εκφράστηκε και μέσα από τη συμμετοχή της, στο έργο REGIO-MOB του προγράμματος
INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της βιώσιμη ανάπτυξης
της Ευρώπης με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε συμμετέχουσα στο
έργο περιοχή, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική
απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι:
97.519,00 ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.
Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των
καλών

πρακτικών

του,

οι

οποίες

μεταφέρθηκαν

περαιτέρω

μέσω

των

Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και με εταίρους από την Ισπανία, την Σλοβενία, την

ΤΤΑ
Α ΔΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΦ
ΦΙΙΛΛΈ
ΈΣΣΤΤΕΕΡΡΑ
Α ΤΤΗ
ΗΣΣ
ΕΕΒ
ΒΔΔΟ
ΟΜ
ΜΆ
ΆΔΔΑ
ΑΣΣ
Σοβαρές καταγγελίες σε
βάρος αστυνοµικών
στην Κοζάνη από
διανοµέα κατά τη διάρκεια ελέγχου –
Στο στάδιο της προανάκρισης η
υπόθεση
posted on 01/06/2020
Συνελήφθη 20χρονη
στην Κοζάνη από την
οµάδα ΔΙΑΣ –
Βρέθηκαν στην κατοχή της και
κατασχέθηκαν 4 χάπια
posted on 02/06/2020

Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που
διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και γνώσεις στο
θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας.

Επιχείρηση στην Κοζάνη επιθυµεί να
προσλάβει γυναίκα υπάλληλο για
εργασία
posted on 29/05/2020

Μέσα από το δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα
Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ)
Α.Ε., την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, την Τροχαία Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης, την Εγνατία
οδός A.E., την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), τα Αστικά

Εργατικό ατύχηµα στο εργοτάξιο της
κατασκευής της Μονάδας ΑΗΣ
Πτολεµαΐδας V – Ανακοίνωση του
Συνδικάτου Οικοδόµων Κοζάνης
posted on 01/06/2020

ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης, τη ΔΕΗ Α.Ε. – Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ, την
Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).
Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για
την εξασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο
οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια.
Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις
προτεραιότητας:

Επιχείρηση στην Κοζάνη επιθυµεί να
προσλάβει γυναίκα υπάλληλο για
εργασία
posted on 03/06/2020
Κοζάνη: Αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο
και «µπήκε µέσα» σε βιτρίνα
καταστήµατος – Δείτε φωτογραφίες
posted on 01/06/2020

– Δημόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση
– Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης κινητικότητας
– Σταθμοί μετεπιβίβασης (Park ‘n Ride) στην μητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης
– Ειδική τιμολογιακή πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) για ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες.
Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή και

1 νέο κρούσµα κορονοϊού στην
Κοζάνη και ένα στην Καστοριά – 15
νέα κρούσµατα και 1 νέος θάνατος
στην Ελλάδα
posted on 04/06/2020
Η φωτογραφία της ηµέρας:
Συνοδοιπόροι για µια ολόκληρη ζωή…
posted on 02/06/2020

υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στον
κοινωνικό μας ρόλο κι εκεί βάζουμε τα δυνατά μας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με αφορμή τη
βράβευση της Περιφέρειας στο Bravo Sustainability Awards 2018 σε δηλώσεις του
τόνισε: «Εργαζόμαστε για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης.
Ηγούμαστε σαράντα δύο διοικητικών Περιφερειών της Ευρώπης για να αποτελέσει η
βιώσιμη ανάπτυξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα για όλα αυτά τα κράτη μέλη. Έχουμε
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε με
σταθερά βήματα να κάνουμε την ομαλή μετάβαση και να πάμε σε μια αειφόρα
ανάπτυξη, φιλική προς το περιβάλλον με θέσεις εργασίας και ποιότητα στη ζωή των

Επεισόδιο µε Σοµαλό µετανάστη στην
Αιανή: Πέταξε πέτρα και έσπασε το
παράθυρο διερχόµενου αυτοκινήτου
posted on 03/06/2020
Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και ένας
18χρονος στην Πτολεµαΐδα για
παράβαση του νόµου περί
ναρκωτικών
posted on 30/05/2020

πολιτών».
Περιφερειάρχης

Guarda …

Condividi

Goody’s Burger House Κοζάνης | Υπηρεσία delivery και take away για τις αγαπηµένες σας
γεύσεις
Ταµειακές Μηχανές στην Κοζάνη | Πώληση και τεχνική υποστήριξη ταµειακών
µηχανών από τη Webtouch
Δηµιουργίες Like a Dream | Τα πάντα για τον στολισµό ενός ονειρεµένου γάµου και
βάφτισης
Inox βάσεις | Νέες inox βάσεις για γάντια και αντισηπτικό για τις επιχειρήσεις
Kaplanoglou Photography | Νέα πακέτα γάµου και βάφτισης για τις ανάγκες και
απαιτήσεις σας
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'
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# Tweet
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Συμμετοχή μαθητριών του 4ου ΓΕΛ

Συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας

Κοζάνης στο 1ο Μαθηματικό Μαθητικό

Δήμου Κοζάνης σε Συνέδριο στην Κύπρο

(

Συνέδριο

Σχολιάστε

Σχόλιο

Όνοµα (Προαιρετικά)

Αποθήκευσε το όνομά

Email (Προαιρετικά)

μου, email, και τον
ιστότοπο μου σε αυτόν τον

Ιστοσελίδα (Προαιρετικά)

πλοηγό για την επόμενη φορά

που θα σχολιάσω.
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια.
Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΤΤΑ
ΑΠ
ΠΙΙΟ
Ο ΣΣΧΧΟ
ΟΛΛΙΙΑ
ΑΣΣΜ
ΜΈ
ΈΝ
ΝΑ
Α ΤΤΗ
ΗΣΣ
ΕΕΒ
ΒΔΔΟ
ΟΜ
ΜΆ
ΆΔΔΑ
ΑΣΣ
Χαλαρώνουν τα µέτρα στις εκκλησίες
από 6 Ιουνίου
20 comments
Πως πραγµατοποιείται τις µέρες αυτές
η διαφθορά των µαθητών – Του
Χαράλαµπου Παπαδόπουλου
19 comments
Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος
αστυνοµικών στην Κοζάνη από
διανοµέα κατά τη διάρκεια ελέγχου –
Στο στάδιο της προανάκρισης η
υπόθεση
19 comments
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
Δηµοτικού “Χαρίσιος Μούκας”:
«Δασκάλα αρνήθηκε σε µαθητή να
ανέβει στον πίνακα επειδή δεν είχε
µαζί του προσωπικό µαρκαδόρο»
11 comments
Η ώρα της κρίσεως έφτασε – Ο
Μητσοτάκης µας δείχνει που θα µπει
η ταφόπλακα! Γράφει ο Μιχάλης
Αγραφιώτης
8 comments
Επιχείρηση στην Κοζάνη επιθυµεί να
προσλάβει γυναίκα υπάλληλο για
εργασία
8 comments
Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Κοζάνης στον Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη Σερβίων – Κοζάνης
6 comments
Ακµή και παρακµή – Γράφει ο
Απόστολος Παπαδηµητρίου
5 comments
Είστε γελοίος, µετεξεταστέος και
ανεύθυνος κ. Μητσοτάκη! Ζητήστε
συγνώµη για τη δήλωσή σας – Του
Μιχάλη Αγραφιώτη
4 comments
Συνελήφθη 20χρονη στην Κοζάνη
από την οµάδα ΔΙΑΣ – Βρέθηκαν
στην κατοχή της και κατασχέθηκαν 4
χάπια
4 comments

ΕΕΝ
ΝΗ
ΗΜ
ΜΈ
ΈΡΡΩ
ΩΣΣΗ
Η

TTΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑ
ΑΊΊΑ
ΑΝ
ΝΈ
ΈΑ
Α

ΧΧΡΡΉ
ΉΣΣΙΙΜ
ΜΑ
Α

Εταιρία

Κοζάνη

Θερινό Σχολείο
Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών στην Α’/
θµια και Β’/θµια Εκπαίδευση
από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας
05/06/2020

Delivery

Επικοινωνία

Cinema

Διαφηµίσεις

Ανακοίνωση για την
λειτουργία της λαϊκής
αγοράς Σερβίων λόγω
αργίας του Αγίου Πνεύµατος
05/06/2020

Βενζινάδικα

Πτολεµαΐδα
Βόιο
Σέρβια – Βελβεντό
Δυτική Μακεδονία
Αθλητικά
Πολιτικά
Αυτοδιοίκηση
Διασκέδαση
Προτάσεις
Φωτογραφίες

«Όλη η Ελλάδα ένας
Πολιτισµός» – Όλη η
Δυτική Μακεδονία µία
ανεργία – Γράφει η Κορίνα
Χατζηπαναγιωτίδου
05/06/2020

Φαρµακεία
Γιατροί
Δικηγόροι

Δροµολόγια Κτελ
Φιλικά sites – Χρήσιµα

Copyright © 2015 kozaniLife.gr
All Rights reserved
Internet Services &
Advertisement
by kozaniLife.gr

Αγγελίες kozaniLife.gr
Επιχειρήσεις Νοµού

Ένταξη 65.000€ στο
Ε.Α.Π. του
Περιφερειακού
Συµβουλίου για τον Σύνδεσµο
Γραµµάτων και Τεχνών Κοζάνης
05/06/2020
!
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Χρησιµοποιούµε cookies για να σας προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή εµπειρία στη σελίδα µας. Εάν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουµε πως είστε ικανοποιηµένοι µε αυτό.

Εντάξει

Πολιτική Cookies

<

YOU ARE HERE : HOME » ΕΟΡΔΑΊΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ́ΔΑ »
ΒΡΆΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΩΣ ΕΤΑΊΡΟΣ ΣΤΟ ΈΡΓΟ REGIO-MOB (ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΜΆΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ REGIO-MOB) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
INTERREG EUROPE

Βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος
στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την
κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η
εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος INTERREG
EUROPE
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Αναζήτηση

Με µια καινοτόµα πρόταση για την βιώσιµη κινητικότητα συµµετείχε και βραβεύτηκε
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον φετινό διαγωνισµό BRAVO AWARDS. Το
βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης στην 9η Ετήσια Εκδήλωση Bravo
2018, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Ο θεσµός Βραβείων Βιώσιµης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας Bravo
Sustainability Awards, εντάσσεται στη Πρωτοβουλία Βιώσιµη Ελλάδα 2020 και
στοχεύει

στην

ανάδειξη

και

επιβράβευση

υλοποιούνται από Επιχειρήσεις,
οργανισµούς

της

Κοινωνίας

των

καλύτερων

πρακτικών

που

Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

των

Πολιτών.

Πρόκειται

για

πρωτοβουλίες

και

προγράµµατα που συµβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής
και στη δηµιουργία προτύπων υπεύθυνης συµπεριφοράς σε συλλογικό και ατοµικό
επίπεδο στη χώρα µας.
Η

Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας,

αντιµετωπίζει

τη

βιώσιµη

ανάπτυξη

και

ειδικότερα τη Βιώσιµη Κινητικότητα ως ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας, καθώς αυτή
σχετίζεται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών της
περιοχής, του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η
προσπάθεια από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών,
ώστε να αναδεικνύονται θέµατα που αφορούν στη βιώσιµη κινητικότητα και
µπορούν να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το καλύτερο.
Η επιµονή και η επιθυµία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό
εκφράστηκε και µέσα από τη συµµετοχή της,

στο έργο REGIO-MOB του

προγράµµατος INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της
βιώσιµη ανάπτυξης της Ευρώπης µε την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στις
ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά µέσα και εργαλεία σε κάθε
συµµετέχουσα στο έργο περιοχή, συµβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο
αποτελεσµατική απόδοσή τους ως αποτέλεσµα της αµοιβαίας διαπεριφερειακής
µάθησης.
Ο προϋπολογισµός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι:
97.519,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.
Κάθε εταίρος πραγµατοποίησε µια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των
καλών

πρακτικών

του,

οι

οποίες

µεταφέρθηκαν

περαιτέρω

µέσω

των

Διαπεριφερειακών Σεµιναρίων Ανταλλαγής Εµπειριών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε µε το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και µε εταίρους από την Ισπανία, την Σλοβενία, την
Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Επιπλέον, κάθε εταίρος δηµιούργησε ένα Δίκτυο Εµπλεκοµένων Μερών που
διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιµες συµβουλές και γνώσεις στο
θεµατικό αντικείµενο της κινητικότητας.
Μέσα από το δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος / Τµήµα
Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαχείριση Απορριµµάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ)
Α.Ε., την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, την Τροχαία Κοζάνης, το Δήµο Κοζάνης,
την Εγνατία οδός A.E., την Περιφερειακή Ένωση Δήµων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ
ΔΜ), τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήµου Κοζάνης, τη ΔΕΗ Α.Ε. – Τοµέας Έργων Πολιτικού
Μηχανικού ΛΚΔΜ, την Περιφερειακή Οµοσπονδία ΑµεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).
Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για
την εξασφάλιση βιώσιµης περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο
οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συµµετέχουσα περιφέρεια.
Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαµβάνει τις εξής
δράσεις προτεραιότητας:
– Δηµόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόµενες στη ζήτηση

1. Γνωρίζετε ότι το kozan.gr είναι από τα
ελάχιστα site, του είδους του, στην Π.Ε.
Κοζάνης, µε παραγωγή πρωτογενούς
υλικού

–

ειδήσεων,

τελευταία 5 χρόνια,

σταθερά,

τα

– Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιµης κινητικότητας
– Σταθµοί µετεπιβίβασης (Park ‘n Ride) στην µητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης

σε Κοζάνη &

Πτολεµαΐδα, καλύπτοντας σε ποσοστό

– Ειδική τιµολογιακή πολιτική στα µέσα µαζικής µεταφοράς (µµµ) για ευαίσθητες

άνω του 80% όλα τα γεγονότα δράσεις

κοινωνικές οµάδες.

που

λαµβάνουν

χώρα

στις

δύο

µεγαλύτερες πόλεις της Δ. Μακεδονίας;

Αυτή τη στιγµή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ…

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι µόνο µέσα από την εφαρµογή και

Διασκέδαση Στη Δ. Μακεδονία
Oups.gr
Το “Σιόποτο”
στην Κοζάνη
άνοιξε και σας
περιµένει να

υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων θα είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε στον
κοινωνικό µας ρόλο κι εκεί βάζουµε τα δυνατά µας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης µε αφορµή τη
βράβευση της Περιφέρειας στο Bravo Sustainability Awards 2018 σε δηλώσεις του
τόνισε: «Εργαζόµαστε για ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, βιώσιµης ανάπτυξης.
Ηγούµαστε σαράντα δύο διοικητικών Περιφερειών της Ευρώπης για να αποτελέσει η

απολαύσετε τον

βιώσιµη ανάπτυξη ένα πιλοτικό πρόγραµµα για όλα αυτά τα κράτη µέλη. Έχουµε

καφέ και το

συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε µε

φαγητό σας

σταθερά βήµατα να κάνουµε την οµαλή µετάβαση και να πάµε σε µια αειφόρα

στην πιο όµορφη βεράντα της πόλης

ανάπτυξη, φιλική προς το περιβάλλον µε θέσεις εργασίας και ποιότητα στη ζωή των
πολιτών».

Κοζάνη: Pablo
Street edition,
µε 2 επιλογές
σε bar, για τα
αγαπηµένα σας
cocktail
takeandgo αλλά
και takeandsit

Me το καλύτερο
comfortfood
της πόλης και
καλοκαιρινά
cocktails
επέστρεψε το
El Barrio
“Coffee & Cocktail Specialists” στην Κοζάνη

Πιο όµορφος
από ποτέ ο –
ανανεωµένος –
κήπος του
ξενοδοχείου
Παντελίδης,
σας περιµένει
να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό και το
φαγητό σας, σ’ ένα µοναδικό καταπράσινο
περιβάλλον

Τo RestoBar
στην Κοζάνη
και πάλι κοντά
σας µε καφέ,
ποτό και
πλούσιους
µεζέδες για όλα
τα γούστα

Το µπαλκόνι
του cafe
Anastasia στην
Κοζάνη ανοιχτό
και

προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες, ώστε να
απολαύσετε, µε ασφάλεια κι όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα, τον καφέ, το ποτό και
το γλυκό σας

Επέστρεψε ο
“Αχινός” και
σας περιµένει
να απολαύσετε
τις θαλασσινές
του γεύσεις

“Άνω-Κάτω”
έγινε το Bonsai
Stories στην
Πτολεµαΐδα, το
µεσηµέρι της
µεγάλης
αποκριάς

Κοζάνη
Αίθριος καιρός

21°C
Πτολεµαΐδα
Αίθριος καιρός

23°C
Σιάτιστα
Αίθριος καιρός

22°C
Σέρβια
Αίθριος καιρός

23°C
Τσοτίλιον
Αίθριος καιρός

22°C
Βλάστη
Αίθριος καιρός

19°C
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΚΑΙΡΟΥ »
καιρός weather.gr
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Ειδήσεις
Ταξινομημένες Σε
Κατηγορίες
Κοινοποιήστε:

Επιλογή κατηγορίας

Κοινοποίηση 0

Tweet

Topics: Εορδαία Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

3 Σχόλια
Ανώνυµος - 12 Δεκεµβρίου, 2018 at 13:24
Συγχαρητήρια πρώτα από όλα στην οµάδα του έργου.
ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυµος - 12 Δεκεµβρίου, 2018 at 13:59
Σηµαντικές δράσεις αυτές! Μπράβο στην οµάδα έργου, συνολικά.
ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυµος - 12 Δεκεµβρίου, 2018 at 16:49
Πότε ήρθε η ανάπτυξη και βραβευτήκαµε χωρίς να το πάρουµε χαµπάρι;
ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται.
Σχόλιο

Όνοµα
Email
Ιστότοπος

Προσοχή!!! Για να δηµοσιεύονται, από δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω

επιλογή "I have read and accepted the Privacy Policy * " που σηµαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του
kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε µια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την
πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να µη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω και ξαναπατήστε
"δηµοσίευση", τσεκάροντας, προηγουµένως, την προαναφερόµενη επιλογή. Η συµπλήρωση των πεδίων όνοµα, Ηλ. διεύθυνση και
ιστότοπος, της παραπάνω φόρµας, δεν είναι υποχρεωτική.

Διάβασα και αποδέχοµαι τους Πολιτική απορρήτου *

Δηµοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

« Βουλευτής Φλώρινας Κώστας Σέλτσας:
Καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο
κρασί

Η επίσηµη ανακοίνωση της ΔΕΗ για το χθεσινό
εργατικό ατύχηµα στον ΑΗΣ Καρδιάς »
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