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Η 3η θεματική του Balkan Forum περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ανάπτυξης 

υποδομών καινοτομίας με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δίνοντας έμφαση σε 

υποδομές και νέες τεχνολογίες ενέργειας (Δυτική Μακεδονία), έξυπνων μεταφορών και 

έξυπνων πόλεων (Ρουμανία). 

Οι ομιλητές θα αναδείξουν τη σημασία του παράγοντα της κινητοποίησης πολλών και 

ετερογενών φορέων και των τοπικών κοινωνιών για την ωρίμανση μεγάλων έργων 

υποδομών και δικτύων στα Βαλκάνια. Θα αναλυθεί περαιτέρω με συγκεκριμένα 

παραδείγματα ο ρόλος και οι μηχανισμοί ωρίμανσης και χρηματοδότησης έργων του 

Western Balkan Investment Forum (WBIF). 

Ο ρόλος των προγραμμάτων INTERREG παραμένει σημαντικός για την κοινωνική συνοχή και 

ανάπτυξη στα Βαλκάνια όπου υπάρχουν πολλές κοινές διασυνοριακές προκλήσεις και 

προβλήματα που απαιτούν κοινές προσεγγίσεις και λύσεις από τα όμορα κράτη και τις 

περιφέρειες. Δίνονται παραδείγματα από κοινές διακρατικές υποδομές εφοδιαστικής 

αλυσίδας (logistics center) από την Σερβία και την Ουγγαρία. Επίσης, υπάρχει επιτυχημένο 

παράδειγμα από τη Μακροπεριφερειακή στρατηγική (Macroregional Strategy) για τη 

θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου που αφορά σε διεθνές δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας 

μεταξύ MME και ερευνητικών φορέων με τη συνεργασία 17 φορέων καινοτομίας. 

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των πόλεων των Βαλκανίων προκειμένου αυτές να 

γίνουν πιο ανθεκτικές (resilient cities) και πιο έξυπνες (smart cities). Μεγάλα και 

εμβληματικά έργα υποδομών (πχ. Τεχνολογικά Πάρκα) μπορούν να ενισχύσουν και να 

αλλάξουν το οικονομικό προφίλ και την ταυτότητα μια πόλης προσελκύοντας επιστημονικό 

δυναμικό και λειτουργώντας σαν πολλαπλασιαστές οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Θα δοθεί έμφαση στη σημασία του συνεχούς εκσυγχρονισμού των ερευνητικών υποδομών 

ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για ποιοτική και αποτελεσματική έρευνα με 

απώτερο σκοπό την καινοτομία (παράδειγμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 

Οι Ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισμοί πάντα απαραίτητοι σε έργα μεγάλης κλίμακας, 

εκσυγχρονίζονται εντάσσοντας στην στρατηγική και στα κριτήρια χρηματοδότησης τους 

σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη οικονομία. 


