Δελτίο τύπου
Τελική Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου ‘SunWater’, Eπιτροπή Καθοδήγησης και InfoDay
Διαδικτυακά (Ηγουμενίτσα) ~ 29 Ιουνίου 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, ως επικεφαλής εταίρος του
έργου, φιλοξενεί στις 29 Ιουνίου 2021 (10πμ-2μμ) την τελική διαδικτυακή συνάντηση, την επιτροπή
καθοδήγησης και τη δράση ευαισθητοποίησης (InfoDay) του Έργου «SunWater» (πλήρης τίτλος:
‘SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic area’ /«Δίκτυα παροχής υδατικών
πόρων στη μεσογειακή τουριστική περιοχή»).
Το έργο SunWater υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
"Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται με € 873.000,00 με κύριο στόχο τη βελτίωση
της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των δικτύων διανομής νερού σε αστικές τουριστικές
περιοχές και στις δύο χώρες. Για το σκοπό αυτό, το έργο - το οποίο άρχισε ουσιαστικά τον Απρίλιο
του 2018 - έχει εντοπίσει τέσσερα (4) δίκτυα ύδρευσης, δύο στην Ελλάδα (στις Περιφέρειες
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) και δύο στην Ιταλία (Περιφέρεια της Απουλίας), τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν προς ανάπτυξη στρατηγικών για την παρακολούθηση και τη βέλτιστη διαχείριση
των αποβλήτων και της ποιότητας του νερού.
Εκτός από τη ΔΕΥΑΗ, στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν: η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης

Ζακύνθου (GR), το Πολυτεχνείο του Μπάρι - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

Αρχιτεκτονικής (IT) και η Acquedotto Pugliese SpA (IT). Συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου είναι: ο
Σύνδεσμος Δημοτικών Εταιρειών Δημοτικής Υδροδότησης και Αποχέτευσης - ΕΔΕΥΑ (GR) και η
Utilitalia (IT).

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (E.R.DF)
και από τα εθνικά ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.sunwater.civ.uth.gr
Ή επικοινωνήστε: 2665023223, deyah.euprojects@gmail.gr
Περιφέρεια της Απουλίας - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας
- κα. Carmela Sfregola +39 3493916007 e-mail:c.sfregola@greece-italy.eu press@greece-italy.eu

www.greece-italy.eu

.

Το Πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που
στοχεύει να βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και
πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς,
όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης
απόδοσης από 123 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (E.R.DF)
και από τα εθνικά ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας

