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 Χρηματοδότηση και για τα πιο μικρά νησιά

Το Βόρειο Αιγαίο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων
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 - 17|10|2016 13:57

Πολιτική Συνοχής και Σχέδιο Γιούνκερ πρέπει να βαδίσουν μαζί. Τα καλά έργα πρέπει να προέρχονται από τις Περιφέρειες,
των οποίων η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, στις Βρυξέλλες.
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των οποίων η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια
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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι χρηματοδοτήσεις για κοινωνικής σημασίας δράσεις θα
φθάσουν και στα πιο μικρά νησιά που δεν έχουν τις δομές που απαιτούνται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, για να
απορροφήσουν τέτοια κονδύλια.

Εκ μέρους της περιφερειάρχη Χριστιάνας Καλογήρου, ο ειδικός επιστημονικός σύμβουλος Νίκος Κωστόπουλος
καλωσόρισε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, και αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να καταστούν οι Περιφέρειες
φορείς προώθησης επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities -πρώην Open Days)
διοργανώθηκε φέτος για 14  συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί σημείο συνάντησης εκπροσώπων τοπικών και
περιφερειακών αρχών, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, κατά την οποία έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές
πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
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παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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