Olympia Forum III, 20-22 Οκτωβρίου 2022
H θεματολογία του φετινού Φόρουμ της Ολυμπίας, θα επικεντρωθεί στους 17
Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως έχουν τεθεί από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με στόχο το 2030.
Αυτοί οι στόχοι καλύπτουν το συνολικό φάσμα της αναπτυξιακής πολιτικής για την
Περιφερειακή ανάπτυξη προσεγγίζοντας πολιτικές και δράσεις σχετικές με το
περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό και είναι οι βασικές πολιτικές
και δράσεις της Περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της και στην Ελλάδα.
Καθώς πλησιάζει η προθεσμία του 2030, απαιτείται συχνή και ακριβής παρακολούθηση
της εφαρμογής της Ατζέντας 30 και των 17 στόχων. Και κυρίως, απαιτείται δράση και
ανάδειξη των καλών πρακτικών.
Στο φετινό Φόρουμ της Ολυμπίας θα αναδειχθούν οι καλές πρακτικές χωρών και
Δήμων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή των 17 αυτών στόχων (π.χ. καταπολέμηση
της φτώχειας, φθηνή και καθαρή ενέργεια, δράση για το κλίμα κ.ά.).
Tο άθροισμα όλων αυτών των καλών πρακτικών, είναι αυτό που θα φέρει το τελικό
αποτέλεσμα, δηλαδή τη συνολική Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη (βλ.σχήμα πιο
κάτω).
Θέματα:
● Τα νέα δεδομένα στην Περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης
● Ταμείο Ανάκαμψης: Ευκαιρίες για την Περιφέρεια
● Νέα Εργαλεία Χρηματοδότησης για την Περιφέρεια
● Διεθνής Συνεργασία για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
● Προώθηση Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Εδαφική Συνεργασία
● Οι Περιφερειακές πόλεις της Ευρώπης στη νέα πραγματικότητα
● Κυκλική Οικονομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις
● Συνδεσιμότητα, Υποδομές και Οικονομική Ανάπτυξη
● Το μέλλον της εργασίας: Δεξιότητες για την νέα εποχή
● Αγροδιατροφικός τομέας και Επισιτιστική Ασφάλεια

● Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξή για όλους
● Βιομηχανική πολιτική και χωροθέτηση
● Περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία
● Έξυπνες Πόλεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη
● Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Ιδιωτικός Τομέας
● Μεγάλα έργα σε παράκτιους Δήμους για την κλιματική αλλαγή
● Κλιματικής αλλαγής και κοινωνική συνοχή
● Διαχείριση Νερού και καλές Πρακτικές
● Τεχνολογία και Κλιματική Αλλαγή
● Νέος κλιματικός νόμος, Ευρωπαϊκη πολιτική και Δάση

