
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (11/2013-02/2014) 
“Δίκτυο Τοπικής-Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις 

Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea LRED-Net)” — ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

N°1 

Σε αυτό το τεύχος: 
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    Γενική Περιγραφή  

 

  

      Βασικά στοιχεία υλοποίησης 

Το εργαλείο PACA 

 
Το έργο “Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής 
Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό 
εργαλείο για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της 
Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)” 
υλοποιείται από την Πιερική Αναπτυξιακή 
στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-
2013. 
Στο πλαίσιο του έργου η Πιερική 
Αναπτυξιακή, σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς, θα αναπτύξει τοπικές 
πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης. 
Μια επιτυχημένη τοπική πρωτοβουλία 
οικονομικής ανάπτυξης βασίζεται στην 
παροχή κινήτρων στους εμπλεκομένους 
να δημιουργήσουν σχετικά έργα, καθώς 
και στην προθυμία και στην ικανότητα 
πολλών ατόμων να διαμορφώσουν ένα 
κοινό όραμα που καθοδηγεί αυτά τα έργα. 
Για την εφαρμογή τοπικών πρωτοβουλιών 
οικονομικής ανάπτυξης η Πιερική 
Αναπτυξιακή σκοπεύει να εφαρμόσει 
μεθοδολογικά εργαλεία Συμμετοχικής 
Εκτίμησης του Ανταγωνιστικού 
Πλεονεκτήματος (PACA).  
Η εφαρμογή τέτοιων εργαλείων έχει 
τέσσερις σκοπούς: 

 κατανόηση της δομής και της επίδοσης 
της τοπικής οικονομίας, 

 προσδιορισμός πιθανών δράσεων για 
ενδυνάμωση των επιδόσεων της 
τοπικής οικονομίας, 

 εντοπισμό φορέων και ατόμων που 
μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για 
την εφαρμογή τέτοιων 
δραστηριοτήτων. 

 έναρξη της τόνωσης της δικτύωσης 
μεταξύ τοπικών παραγόντων, κυρίως 
διεξάγοντας μικρό-εργαστήρια. 

 

 Γενική Περιγραφή  

Οι ασκήσεις PACA έχουν 
πραγματοποιηθεί σε ποικιλία τοποθεσιών 
– σε μειονεκτικές αγροτικές κοινότητες 
αλλά και σε αστικές βιομηχανικές ομάδες 
(clusters), σε μειονεκτικούς δήμους με 
προβλήματα ρατσισμού-μετανάστευσης 
αλλά και σε τουριστικές τοποθεσίες 
παγκόσμιας κλάσης. Η διαφορά στην 
εφαρμογή της PACA αφορά στο είδος των 

ενδιαφερομένων που εμπλέκονται και στο 
είδος των προτάσεων που 
προσδιορίζονται, όχι στη μεθοδολογία καθ’ 
αυτή. Οι αρχές της αγοράς και οι 
επιχειρηματικές αρχές είναι κοινές, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο της 
ανάπτυξης. 
Σε κάθε περίπτωση τα βασικά στάδια 
αποτυπώνονται στο παραπάνω 
διάγραμμα.  
 

Βασικά Στοιχεία Υλοποίησης  

Πολλά από τα έργα που θα 
συμπεριληφθούν στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
διαδικασίας, θα λειτουργήσουν μόνο εάν 
αρκετά άτομα συνεργαστούν. Είναι 
άσκοπο να προταθούν έργα που οι τοπικοί 
φορείς δεν βρίσκουν εύλογα και δεν έχει 
νόημα να προταθούν έργα που αφορούν 
τη συνεργασία φορέων που δεν μπορούν 
να φανταστούν την μεταξύ τους 
συνεργασία. Έτσι, ο στόχος για κατάληξη 
όχι μόνο σε μια διάγνωση για οικονομικές 
δυνατότητες και προκλήσεις, αλλά επίσης 
σε μια σαφή ιδέα της ικανότητας, της 
παρακίνησης και του συνεργατικού 
πνεύματος των κύριων εμπλεκομένων 
παραγόντων είναι σημείο έναρξης 
εφαρμογής μιας τέτοιας μεθοδολογίας. 
Οι αρχικοί στόχοι της μεθοδολογίας, είναι: 

 να διαδοθούν τα νέα για το έργο 
μεταξύ των τοπικών φορέων, ώστε να  
παρακινηθούν και να συμμετάσχουν, 

 να συγκεντρωθούν πληροφορίες από 
τοπικούς φορείς – έτσι να προ-

συμπληρωθούν απαιτούμενα στοιχεία, 
να καταγραφούν ιδέες για το πως 
αντιλαμβάνονται οι τοπικοί φορείς την 
οικονομική τους κατάσταση, και να 
μπορεί να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα υλοποίησης. 
 

 

Οι απόψεις αυτής της έκδοσης δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις. 
 

 

Το έργο υλοποιείται από την Πιερική Αναπτυξιακή . 

 

 

 

 

 


