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Επικεφαλής Εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο τουρισμός στην περιοχή της Αδριατικής, οι ραγδαίες αλλαγές στη ζήτηση και τη
συμπεριφορά των τουριστών που έχει να αντιμετωπίσει, όπως επίσης οι νέες αναδυόμενες
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αγορές και η κοινωνικο-οικονομική κρίση ήταν οι βασικοί προβληματισμοί που τέθηκαν στην
τρίτη συνεδρίαση του Εταιρικού Σχήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής του
ευρωπαϊκού έργου «InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στη Μακροπεριφέρεια
Αδριατικής-Ιονίου».
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ποστόινα της Σλοβενίας, το διάστημα
από 8 έως 10 Ιουλίου 2019, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον
υπεύθυνο του έργου Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα και από τα μέλη της ομάδας εργασίας
Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο και Δημήτριο Μπακάλη. Το έργο INNOXENIA
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION 2014-2020 και η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας είναι Επικεφαλής Εταίρος σε ένα σχήμα με εννέα εκπροσώπους από έξι
χώρες της Αδριατικής.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, ο
οποίος βασίζεται κατά πολύ σε καινοτόμα εργαλεία, διαδικασίες και υπηρεσίες που
συμπληρώνουν την ελκυστικότητα του φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος. Το έργο
αναμένεται να επηρεάσει περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για τον τουρισμό, μέσω
μεταφοράς τεχνολογίας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και να οδηγήσει στη δημιουργία ενός περιφερειακού
συστήματος καινοτομίας (RIS) για τον τουρισμό στην περιοχή.
Η ενίσχυση της καινοτομίας στον τουρισμό άλλωστε θεωρείται η οδός για τη διασφάλιση
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς ο τουρισμός αποτελεί μια
από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στην Αδριατική. Τέσσερις χώρες της περιοχής, Ιταλία,
Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, κατατάσσονται στις 40 κορυφαίες χώρες, όσον αφορά στον
τουρισμό.
Στο έργο προβλέπεται η δικτύωση μεταξύ των μελών της τετραπλής έλικας που αποτελούν
την τουριστική κοινότητα στο γεωγραφικό χώρο ADRION, μέσω μίας Τεχνολογικής
Πλατφόρμας για τον τουρισμό, και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του έργου.
Ένα Παρατηρητήριο Τουριστικών Καινοτομιών θα παράσχει την πλατφόρμα για τη
δημιουργία μοντέλου για τον τουρισμό στον χώρο ADRION και με τον εξοπλισμό του, με ένα
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Καινοτομίες στον Τουρισμό, θα παρέχει τη
δυνατότητα για αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και
βιωσιμότητα τουριστικών προορισμών, υποδομών και υπηρεσιών.
Με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων της τετραπλής έλικας, θα δημιουργηθεί μία
Στρατηγική Ατζέντα για την Καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού που θα προσδιορίζει την
στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας και θα ενσωματώνει ένα Σχέδιο Δράσης με
υποδείξεις για πολιτικές και οδηγίες για επενδύσεις, καθώς και για πιθανές πηγές
χρηματοδότησης.
Καθώς το έργο εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του, η εν λόγω
συνεδρίαση, αποτέλεσε μια πολύτιμη αφορμή για την ανασκόπηση της τρέχουσας
κατάστασης των παραδοτέων και τη διεξαγωγή διαλόγου αναφορικά με τα περαιτέρω
διοικητικά και οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως προς την πρόοδο της
υλοποίησής του.
Στην Ποστόινα, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου καθώς και παρουσίαση σε τοπικούς
τουριστικούς φορείς των στοχεύσεων του έργου, με έμφαση στο γεγονός πως το έργο
αναμένεται να επηρεάσει περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για τον τουρισμό και να
οδηγήσει στη δημιουργία ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας (RIS) για τον
τουρισμό στην περιοχή.
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Συμπερασματικά, η πεποίθηση πως το έργο θα συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων
που υφίστανται στον τομέα του τουρισμού με τη δημιουργία της Τουριστικής Τεχνολογικής
Πλατφόρμας και τη δικτύωση – ενεργό συμμετοχή παραγόντων και από τους τέσσερις
άξονες της τετραπλής έλικας (δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, φορέων έρευνας - ανάπτυξης και
κοινωνικών φορέων), αποτέλεσε κοινό τόπο μεταξύ, τόσο του επικεφαλής Εταίρου όσο και
των τοπικών φορέων και εκπροσώπων Τύπου που μετείχαν στις συνεδριάσεις.
Το έργο INNOXENIA υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας ενώ η γενική
εποπτεία των ευρωπαϊκών έργων τα οποία υλοποιούνται από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ανήκει στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
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