
                                                     

 

     

 

     

 

Το SEE Platform είναι ένα δίκτυο 11 ευρωπαίων 

εταίρων που στοχεύουν σε συνεργασία με εθνικές 

και περιφερειακές δημόσιες αρχές να 

ενσωματώσουν το design σε πολιτικές και 

προγράμματα για την καινοτομία. Το έργο θα 

διαρκέσει 3 χρόνια (2012-2015) και είναι υπό την 

αιγίδα του European Design Innovation Initiative 

(EDII) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο 

επιδιώκει να ενσωματώσει το  design για την  

επικεντρωμένη στο χρήση καινοτομία στης 

κυβερνητικές πολιτικές και στην στρατηγική των 

επιχειρήσεων στην ΕΕ.  Η πρόκληση που 

αντιμετωπίζουμε είναι στο να πείσουμε ένα 

ευρύτερο κοινό για τις δυνατότητες του design για 

την ενίσχυση της καινοτομίας των ΜΜΕ και για 

την προσφορά καινοτόμων λύσεων για προϊόντα, 

υπηρεσίες, την κοινωνία αλλά και τον δημόσιο 

τομέα. Το design είναι μία προσέγγιση 

δημιουργική, με κέντρο το χρήστη και βιώσιμη  

στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Το έργο στοχεύει να χτίσει μια βάση δεδομένων 

για να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να 

ενσωματώσουν το design στις πρακτικές τους 

μέσω έρευνας, workshops, case studies, policy 

recommendations.  

Ο κύριος στόχος είναι η εμπλοκή 100 δημόσιων 

φορέων στο έργο. Οι policy makers και οι 

programme managers μπορούν να συμμετέχουν 

σε δωρεάν workshops σε θέματα όπως πολιτικές 

για το design,υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, 

καινοτομία υπηρεσιών, κοινωνική καινοτομία και 

ακαδημαϊκο-επιχειρηματική συνεργασία για 

απόκτηση πρακτικής γνώσης σχετικά με το πώς το 

design μπορεί να υλοποιήσει προτεραιότητες 

πολιτικών.  

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 

«μέχρι το 2020 το design θα είναι ένα πλήρως 

αποδεκτό, γνωστό και αναγνωρισμένο στοιχείο 

της πολιτικής για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annual Design Policy Monitor για να 

εξετάσουμε την παρούσα κατάσταση και τις 

εκκολαπτόμενες τάσεις στις πολιτικές και τα 

προγράμματα design στην Ευρώπη 

 80 workshops για policy makers και 

programme managers της ΕΕ σε θέματα όπως 

πολιτικές για το design,υποστήριξη μικρών 

επιχειρήσεων, καινοτομία υπηρεσιών, 

κοινωνική καινοτομία και ακαδημαϊκο-

επιχειρηματική συνεργασία για απόκτηση 

πρακτικής γνώσης σχετικά με το πώς το design 

μπορεί να υλοποιήσει προτεραιότητες 

πολιτικών.  Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει 

να παρακολουθήσετε κάποιο workshop 

επικοινωνήστε μαζί μας 

 20 παρουσιάσεις σε συναντήσεις δικτύων 

καινοτομίας για την ενίσχυση της κατανόησης 

του design από κοινότητες καινοτομίας 

 5  policy booklets με προτάσεις για πολιτικές 

σε θέματα πολιτικές για το design,υποστήριξη 

μικρών επιχειρήσεων, καινοτομία υπηρεσιών, 

κοινωνική καινοτομία και ακαδημαϊκο-

επιχειρηματική συνεργασία για απόκτηση 

πρακτικής γνώσης σχετικά με το πώς το design 

μπορεί να υλοποιήσει προτεραιότητες 

πολιτικών 

 44 case studies σχετικά με πολιτικές και 

προγράμματα για το design  και την 

καινοτομία με σκοπό την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ των περιοχών 

 6 bulletins που θα περιέχουν έρευνες, case 

studies, ενημερώσεις για πολιτικές και άλλες 

πηγές απ’ όλον τον κόσμο 

Το έργο είναι ένα ανοιχτό δίκτυο το οποίο 

προσφέρει υποστήριξη σε όσους θέλουν να 

αναπτύξουν προγράμματα για το design και 

ενσωμάτωση του  design στις πολιτική για την 

καινοτομία.  

 

www.seeplatform.eu 
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