Прес съобщение
До медиите!
Проведена е международна конференция „Черноморска мрежа за
сътрудничество” в град Солун, Гърция, по проекта BlasNET финансиран по СОП
„Черноморски басейн” 2007-2013г.
На 11 януари 2012г. се проведе международна конференция в град Солун, Гърция по
проекта „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество” BlasNET, по Съвместната
оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013г. Ръководител на проекта е
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), а организатор на
събитието е Изследователски център за градско и регионално развитие и иновации (URENIO),
Университет Аристотел, Гърция.
Конференцията е посветена на перспективите за икономическо сътрудничество в
черноморския регион, като нейната основната цел е да въведе партньорите и
международната аудитория в настоящата икономическа ситуация в региона и възможностите
за коопериране, което ще допринесе за общото благосъстояние, стабилност и сигурност в
Европа. Представена е настоящата ситуация в област Централна Македония в трите
приоритетни тематични направления по проекта: туризъм, ИКТ и морска индустрия, както и
възможности за партниране в тези сектори с другите черноморски региони. Друга цел на
Конференцията е ключовите участници в тези приоритетни области да бъдат
идентифицирани, за да се положат основите за бъдеща съвместна работа и сътрудничество в
тези направления на партньорите от различните черноморски региони.
В конференцията участваха учени, експерти, представители на бизнеса и политици от
Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна и Италия. Присъства и българският консул в
Солун, г-н Виктор Роснев. Заместник областният управител на област Централна Македония,
г-н Апостолас Титикостас взе специално участие, като детайлно представи туристическия
сектор в Северна Гърция, неговото значение за регионалната и национална икономика,
перспективите за неговото развитие и потенциално сътрудничество в този сектор с
партньори от черноморските страни.
На конференцията бяха представени Солунската търговско-промишлена палата, от
нейния вице-президент, г-н Влакогианис, Солунският международен панаир, от неговия
директор г-н Дарудис, Пристанището в Солун и значението на морския сектор по време на
кризата и най-голямата неправителствена организация, представляваща интересите на ИКТ
сектора в Северна Гърция - Асоциация на ИКТ предприятията. Специално представяне е
направено и на Черноморската банка за търговия и развитие и нейното значение за
допринасяне за постигането на просперитет и интеграция в Черноморския регион.
Конференцията бе проведена при голям интерес, като обхвана разнообразни
тематики, свързани с търговските взаимоотношения и бизнес развитието на черноморските
региони.
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