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1. Εισαγωγή

Το έργο SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com απευθύνεται σε πολίτες

πενήντα ετών και άνω, σε κοινότητες ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που

βρίσκονται σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές στις χώρες-εταίρους. Οι αγροτικές

περιοχές είναι εκείνες που βρίσκονται εκτός πόλεων και προαστιακών ζωνών. Οι

μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από υποτονική οικονομική

δραστηριότητα, χαμηλό μέσο εισόδημα, "σχεδόν μηδενικές" θέσεις εργασίας, χαμηλό

μορφωτικό επίπεδο και μεταναστευτική ανισορροπία.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα εγχειρίδια που έχουν

σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την ομάδα-στόχο όσον αφορά την ατομική και

κοινωνική τους ανάπτυξη εντός της αγροτικής τους περιοχής. Ενώ τα εγχειρίδια 2, 3 και

4 περιλαμβάνουν αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιοποίηση, τις

στρατηγικές ανάπτυξης και την επιχειρηματικότητα, το παρόν εγχειρίδιο εστιάζει στην

κοινωνική καινοτομία και την κυκλική οικονομία στον τομέα των αγροτικών

υπηρεσιών, στην αλυσίδα αξίας παραγωγής, και στην επιχειρηματικότητα.

Θα εξηγήσουμε τους βασικούς όρους που απαιτούνται για την κατανόηση της έννοιας,

θα δώσουμε οδηγίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να σας βοηθήσουμε να

ανακαλύψετε για ποιους λόγους μπορεί να θέλετε να συμμετάσχετε. Θα υπάρχει

περιθώριο να κάνετε τις δικές σας σκέψεις και σημειώσεις. Στο τελευταίο μέρος θα

βρείτε ιστορίες επιτυχίας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο άλλοι κάτοικοι της

υπαίθρου ξεκίνησαν να ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία και την κυκλική

οικονομία.

Το παρόν εγχειρίδιο βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε βιβλιογραφική έρευνα του έργου και

σε διαδικτυακά ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις πιο

υποβαθμισμένες περιοχές των χωρών-εταίρων.
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ... ένα έξυπνο χωριό; ΤΙ ΕΙΝΑΙ η κοινωνική

καινοτομία;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ η κυκλική οικονομία;

Ιστορικό και κατανόηση των βασικών εννοιών

2.1Τι είναι ένα έξυπνο χωριό;

Αν και δεν υπάρχει νομικός ορισμός του "έξυπνου χωριού" στην ΕΕ, υπάρχουν

ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την έννοια του έξυπνου

χωριού. Αυτά έχουν ως βασικό στοιχείο την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και τη

χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η έννοια προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων της

περιοχής στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών

διαβίωσης, τη συνεργασία με άλλες κοινότητες, την κοινωνική καινοτομία και την

ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνου χωριού. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να

ενσωματωθούν σε πολλές πτυχές της αγροτικής ζωής και εργασίας. Η έννοια του

έξυπνου χωριού προσφέρει επίσης έξυπνες λύσεις για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό

τομέα σε θέματα πολιτικών, όπως η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, η

ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και η ανάπτυξη και ο κοινή χρήση

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η έννοια του έξυπνου χωριού

κερδίζει έδαφος στην ατζέντα της αγροτικής ανάπτυξης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ακούστε το Podcast στο Smart Villages
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https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-sma

rt-villages.mp3 για περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν λύσεις για έξυπνα χωριά σε

διάφορους θεματικούς τομείς. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το τρίπτυχο: βιώσιμες

δραστηριότητες - κοινοτική ενδυνάμωση - επιχειρηματικότητα.

Πίνακας 1 - Παραδείγματα έξυπνων μέτρων σε αγροτικές περιοχές. Πηγή: Komorowski και M.

Stanny, «Έξυπνα χωριά: Πότε μπορούν να υπάρξουν;» : Land, τόμος 9(151), Μάιος 2020.

Η χρήση των ψηφιακών μέσων είναι το κοινό γνώρισμα για όλες τις προτεινόμενες

παρεμβάσεις (στον προηγούμενο πίνακα) και, φυσικά, αυτό που δημιουργεί και την

μεταξύ τους σύνδεση. Ωστόσο, ακόμη και το καλύτερο μέσο/ψηφιακό εργαλείο

υποστήριξης χρειάζεται φορείς που είναι πρόθυμοι και ικανοί να τα χρησιμοποιήσουν

σωστά και με επάρκεια. Έτσι, η αρχή για περισσότερη συνδεσιμότητα δεν βρίσκεται

στα ψηφιακά εργαλεία, αλλά στους αρμόδιους φορείς και τους απλούς πολίτες μιας

αγροτικής περιοχής. Είναι λοιπόν σημαντικό να δοθούν κίνητρα για μεγαλύτερη

ατομική δέσμευση, κοινωνική συνεργασία και/ή οικονομική δραστηριότητα. (Βλέπε

επίσης το κεφάλαιο "Κοινωνική καινοτομία") Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να

βοηθήσουν στην παρακίνηση, αλλά και στην εφαρμογή νέων στρατηγικών για

μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά που μοιράζονται τα

Έξυπνα Χωριά:
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● Αφορούν τους ανθρώπους, τους πολίτες της υπαίθρου που αναλαμβάνουν την

πρωτοβουλία να βρουν πρακτικές λύσεις που θα μεταμορφώσουν τον τόπο τους.

Φροντίζουν την προσεκτική εξισορρόπηση των στόχων ισότητας και

αποτελεσματικότητας.

● Χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες όταν κι εφόσον χρειάζεται - όχι επειδή είναι

της μόδας. Τα έξυπνα χωριά προσαρμόζουν στα μέτρα τους τις ψηφιακές

τεχνολογίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα την τοπική κοινότητα..

● Σκέφτονται πέρα από τα όρια του χωριού. Πολλές από τις πρωτοβουλίες αφορούν

τη γύρω περιοχή, σύνολα χωριών, μικρές πόλεις, και τους δεσμούς με τις πόλεις.

● Δημιουργούν συνεργασίες και χτίζουν νέες μορφές συμμαχιών - μεταξύ αγροτών

και άλλων αγροτικών φορέων, μεταξύ δήμων, του ιδιωτικού τομέα και της

κοινωνίας των πολιτών, συνδέοντας τις πρακτικές του "από κάτω προς τα πάνω"

και "από πάνω προς τα κάτω".

● Δημιουργούν συνεργασίες και χτίζουν νέες μορφές συμμαχιών - μεταξύ αγροτών

και άλλων αγροτικών φορέων, μεταξύ δήμων, του ιδιωτικού τομέα και της

κοινωνίας των πολιτών, συνδέοντας τις πρακτικές του "από κάτω προς τα πάνω"

και "από πάνω προς τα κάτω".

● Προωθούν το να σκέφτεσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει ενιαίο μοντέλο ή έτοιμη λύση.

Τα επιτυχημένα έργα καταγράφουν τα τοπικά πλεονεκτήματα, αντλούν από τις

καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις και υλοποιούν την αλλαγή.

Έρευνα: "Έξυπνα χωριά: Έννοια, ζητήματα και προοπτικές για τις αγροτικές περιοχές

της

ΕΕ":https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%28202

1%29689349_EN.pdf

Ένα φυλλάδιο για την ψηφιακή και κοινωνική καινοτομία στις αγροτικές
υπηρεσίες:

https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-inn

ovation-rural-services_en
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%28

2021%29689349_EN.pdf

Πότε πρωτοεμφανίστηκαν τα "έξυπνα χωριά";

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έννοια του έξυπνου χωριού πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της

προηγούμενης δεκαετίας, μέσα από πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην Αφρική,

την Κεντρική και Νότια Αμερική, και την Ασία. Στην ΕΕ, η έννοια των έξυπνων χωριών

εμφανίστηκε μετά το 2016, σε ένα μανιφέστο 10 σημείων για τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής στις αγροτικές περιοχές. Τόνισε την ανάγκη να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα

μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και να αναπτυχθούν οι δυνατότητες που

προσφέρουν στις αγροτικές περιοχές η συνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση.

Το 2017 η δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Δράση της ΕΕ για τα

έξυπνα χωριά" περιέγραψε διάφορους τομείς πολιτικής και ταμεία της ΕΕ που

προωθούν ενεργά την έννοια, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων

μέτρων, υιοθετώντας μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τους εν λόγω

στόχους. Όρισε τα έξυπνα χωριά ως "εκείνα (τις τοπικές κοινότητες) που

χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομίες στην καθημερινή τους ζωή,

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητά της, βελτιώνοντας το επίπεδο των δημόσιων

υπηρεσιών και εξασφαλίζοντας καλύτερη χρήση των πόρων".

2.2Κοινωνική καινοτομία

Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες κοινωνικές πρακτικές που αποσκοπούν στην

ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών με καλύτερο τρόπο από τις υπάρχουσες λύσεις, οι

οποίες προκύπτουν - για παράδειγμα - από τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση,

την ανάπτυξη της κοινότητας ή την υγεία. Οι ιδέες αυτές δημιουργούνται με στόχο τη

διεύρυνση και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
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Βασικές έννοιες για την κοινωνική καινοτομία: Κοινωνική καινοτομία: Changemaker,

Κοινωνικός σχεδιασμός, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Κοινωνικός αντίκτυπος /

Συλλογικός αντίκτυπος, Κοινωνικές επενδύσεις / Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις /

Επιχειρήσεις, Φιλανθρωπία. Είναι αρκετά συνηθισμένο, χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις ή

η τοπική αυτοδιοίκηση να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για τους πολίτες. Εννοείται

πως η μέριμνα για την κοινωνία είναι βασικό καθήκον μιας δημοκρατικής χώρας, όμως

αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες

ανάπτυξης και συνεργασίας.

Σήμερα δίνεται νέα έμφαση σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής

στις κοινότητες, ξεκινώντας από τη βάση προς τα πάνω. Ειδικά οι αγροτικές περιοχές

μπορούν να ωφεληθούν από τους ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για αλλαγή και

αναλαμβάνουν δράση με στόχο την ανάπτυξη χωριών βιώσιμων και έτοιμων για το

μέλλον. Ο στόχος μπορεί να είναι η παραγωγή τοπικών προϊόντων, η δημιουργία

συνεταιρισμών, η ανάπτυξη πράσινου / βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή τους, ή

οποιαδήποτε τέτοιου είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να μεταμορφώσει μια

αγροτική κοινωνία και να την κάνει πιο ανθεκτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει τις

κοινωνικές καινοτομίες ως "καινοτομίες που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τους

σκοπούς όσο και ως προς τα μέσα τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για καινοτομίες που

είναι και καλές για την κοινωνία και ενισχύουν την ικανότητα δράσης των κοινωνιών".

Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και διευκόλυνση

της κοινωνικής καινοτομίας, εξασφαλίζοντας ένα κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη για κοινωνική

καινοτομία και το ρόλο του σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που

προέρχονται από την ίδια την κοινότητα και υπακούν στο σκεπτικό δράσης από κάτω

προς τα πάνω, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας την κινητοποίηση των πολιτών.

Βέβαια αυτό συνεπάγεται και την εισαγωγή καινοτομιών στον ίδιο τον δημόσιο τομέα,

ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες αυξημένου ενδιαφέροντος, και

να διευκολύνει την κοινωνική καινοτομία.
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Επιδιώκοντας κοινωνική καινοτομία, οι αγροτικές περιοχές και οι κοινότητες μπορούν

να βασιστούν τόσο στις υπάρχουσες δυνάμεις τους όσο και σε νέες ευκαιρίες -που

προέρχονται από τους πολίτες- ώστε να παράγουν προστιθέμενη αξία, οικονομική,

αλλά και κοινωνική. Παραδοσιακά και νέα δίκτυα θα αναβαθμιστούν µέσω των

ψηφιακών τεχνολογιών επικοινωνίας, της καινοτομίας και της καλύτερης αξιοποίησης

της γνώσης. Τα χωριά του μέλλοντος θα πρέπει να συνδυάσουν διαφορετικές οπτικές

γωνίες για να βρουν στρατηγικές προσεγγίσεις που θα προωθήσουν τα έξυπνα χωριά,

και είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν επίγνωση της ευθύνης τους για την

κοινωνική καινοτομία και να παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο.

Ασχολείστε με το χωριό σας; Συμμετέχουν άλλα άτομα της ηλικίας σας ή της

κοινωνικοοικονομικής σας ομάδας στη ζωή της κοινότητας; Έχετε δημιουργήσει τη δική

σας/τους επιχείρηση με βιώσιμο τρόπο; Είναι η συνεργασία σημαντική στο χωριό σας;

Τι μπορούμε να κάνουμε ως δημοτική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να

ενισχύσουμε την κοινωνική καινοτομία;

1. Ακούστε τους πολίτες! Ένα σύνολο είναι πολύ πιο δημιουργικό από τους

μεμονωμένους ιθύνοντες.

2. Δημιουργήστε ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων, π.χ. συναντήσεις χωριανών,

συμβούλια πολιτών, εντάξτε επαγγελματίες υποστηρικτές όπως τους

διοργανωτές της Ατζέντας 21.

3. Παροχή χώρου (δωρεάν παραχώρηση αίθουσας χωρίς υποχρέωση

κατανάλωσης) για τις συναντήσεις του χωριού

4. Να προσκαλείτε τακτικά τους πολίτες σε τέτοιες συνεδριάσεις

5. Δημιουργείστε "δεξαμενές μελλοντικής σκέψης" και ομάδες εργασίας για την

υλοποίηση νέων ιδεών και οραμάτων.

6. Πολύ σημαντικό: Ακούστε τη φωνή των πολιτών σας και υποστηρίξτε την

υλοποίηση των ιδεών. Εάν οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι οι ίδιοι και οι ιδέες

τους έχουν σημασία, δεν θα συνεισφέρουν πλέον.
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7. Υποστηρίξτε καινοτόμες ιδέες και βρείτε τρόπους υλοποίησης,

συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών υπηρεσιών σας.

8. Πιστέψτε πως αυτές οι ευκαιρίες θα κάνουν πολίτες πιο ικανοποιημένους και θα

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Προσβλέπετε σε μια καλύτερη ζωή στο χωριό σας!

Τι μπορώ να κάνω ως άτομο για να ενισχύσω την κοινωνική καινοτομία;

● Μάθετε για την κοινωνική καινοτομία, τα οφέλη και τις αρχές της. (Διαβάστε αυτό το

εγχειρίδιο)

● Διαδώστε το μήνυμα: Ευαισθητοποιήστε τον κόσμο για την κοινωνική καινοτομία.

● Συμμετέχετε σε δραστηριότητες κοινωνικής συνοχής.

● Συμβάλετε με τις ιδέες, τα οράματα και τα προτερήματά σας.

● Παρακινήστε τους γείτονες και τους φίλους σας ή άλλα άτομα που γνωρίζετε να

συμμετάσχουν.

● Μιλήστε με τους υπόλοιπους, ανταλλάξτε ιδέες και συνεργαστείτε για νέες δράσεις ή

επιχειρήσεις.

● Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε τι υπάρχει ήδη στην κοινότητα/περιοχή όσον αφορά

την κοινωνική καινοτομία.

Προκλήσεις κατά την εισαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας

Από κοινωνική άποψη, οι υγιείς κοινωνίες και κοινότητες περιλαμβάνουν διαφορετικά

επαγγέλματα και αποτελούνται από άτομα διαφόρων ηλικιών, κατανεμημένα με μία

σχετική ισορροπία. Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, αρχίζει η μετανάστευση
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από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές, αφήνοντας πίσω της κοινότητες μεγάλης

ηλικίας και συνεπώς αρκετά αδρανείς, πράγμα που προκαλεί νέα ροή μετανάστευσης

προς τις πόλεις. Για να αποτραπεί ή να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, θα πρέπει

να υπάρχει ανθεκτική κοινωνική και οικονομική ζωή. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι

συμμετοχικές διαδικασίες και η κοινωνική καινοτομία ενισχύουν τις κοινωνίες. Ακόμη

και αν χρειαστεί να επενδυθεί αρκετός χρόνος και άλλοι πόροι στην κοινωνική

καινοτομία, αυτή θα αποδώσει. Και, φυσικά, το τοπικό συμβούλιο πρέπει να ακούει τη

φωνή των πολιτών και να ενδυναμώνει τους κατοίκους. Κάποιες φορές αυτό είναι μια

μεγάλη πρόκληση, στο τέλος όμως όλοι επωφελούνται από μια καλύτερη κοινοτική ζωή

και μια ισχυρή κοινή λογική.

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αυξανόμενη ώθηση προς την αύξηση της

αποτελεσματικότητας στη χρήση των (διαρκώς συρρικνούμενων) δημόσιων πόρων. Οι

δημογραφικές αλλαγές εντείνουν την ανάγκη για υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα οι πόροι

για τις υπηρεσίες μειώνονται. Ως αποτέλεσμα, οι υποδομές περιορίζονται και η

υποβάθμιση των αγροτικών περιοχών συνεχίζεται. Η διατήρηση αποδεκτών επιπέδων

ευημερίας και οικονομικής ζωτικότητας στις αγροτικές κοινότητες καθίσταται εξαιρετικά

δύσκολη. Η κοινωνική καινοτομία ίσως προσφέρει κάποια λύση για την αντιμετώπιση

αυτών των προκλήσεων.

Φυσικά, η κοινότητα και η κυβέρνηση σε ένα κράτος πρόνοιας έχουν υποχρεώσεις,

αλλά όσο περισσότερο ένας πληθυσμός καταφέρνει να είναι υπεύθυνος για τη ζωή του

και ενεργός, τόσο το καλύτερο. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται καταναγκαστικά, αλλά με

την ενθάρρυνση που προέρχεται από την υποστήριξη και την επιτυχία. Μόλις

αρχίσουν να δραστηριοποιούνται, οι πολίτες θα αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι και θα

είναι πιο υγιείς.

Οι εκθέσεις δείχνουν ότι η ομάδα-στόχος του έργου SMART VILLAGE, η γενιά 50+,

βρίσκεται συχνά σε ακόμη πιο μειονεκτική θέση στις αγροτικές περιοχές από τον μέσο

όρο. Οι ελλείψεις τους παρατηρούνται κυρίως σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες και

δευτερευόντως με το επιχειρηματικό πνεύμα. Η κοινωνική καινοτομία και η

επιχειρηματικότητα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Για τους

ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, η έναρξη μιας νέας επιχείρησης ή η ενασχόληση με
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τον αγροτουρισμό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία οικονομικής και όχι μόνο ευημερίας,

και ατομικά και για μια ολόκληρη περιοχή.

2.3 Κυκλική οικονομία

Η δεύτερη αρχή που θα παρουσιάσουμε σε αυτό το εγχειρίδιο είναι η κυκλική

οικονομία. Παρόλο που σε άλλες εποχές - ή ακόμα και σήμερα σε αναπτυσσόμενες

περιοχές του πλανήτη - οι άνθρωποι εφάρμοζαν εν αγνοία τους τις αρχές της κυκλικής

οικονομίας, ο σύγχρονος τρόπος επεξεργασίας και κατανάλωσης των προϊόντων, που

αποτελεί τον κανόνα στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι πολλαπλά επιβλαβής για το

περιβάλλον. Η κυκλική οικονομίας πηγαίνει πολύ πέρα από την πρόληψη και τη

διαχείριση των αποβλήτων. Αφορά την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων

και την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών. Η κυκλική οικονομία είναι μια

οικονομική έννοια που συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία, η

οποία όμως δεν σταματά εκεί. Πράγματι, αντί να αρκείται απλά στη μείωση του

οικολογικού αντίκτυπου των βιομηχανιών και της ποσότητας των αποβλήτων, στόχος

της είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των

πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας. Με άλλα λόγια, στόχος είναι να κάνει την

οικονομία όσο το δυνατόν πιο κυκλική, επινοώντας νέες διαδικασίες και πρακτικές

λύσεις για τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων και την αξιοποίηση των αποβλήτων.

Ωστόσο, ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας παραμένει αντικείμενο συζήτησης: δεν

υπάρχει ένας επίσημος και μοναδικός. Παρόλες τις διαφορετικές διατυπώσεις όμως,

όλοι οι ορισμοί συμφωνούν ως προς τη σημασία του σχεδιασμού, της παραγωγής και

της κατανάλωσης με βιώσιμο τρόπο. Επιδίωξη της είναι η μετατροπή της κοινωνίας

μας σε μια οικονομία πιο κυκλική που συμβιβάζει περιβαλλοντικά, οικονομικά και

κοινωνικά ζητήματα.

Η κυκλική οικονομία βασίζεται σε επτά θεμελιώδεις αρχές: βιώσιμες προμήθειες,

οικολογικός σχεδιασμός, βιομηχανική και εδαφική οικολογία, οικονομία της

λειτουργικότητας, υπεύθυνη κατανάλωση, επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των

προϊόντων, βελτίωση του κύκλου πρόληψης-διαχείρισης-ανακύκλωσης των

αποβλήτων. Στο παρελθόν, τα αντικείμενα και τα προϊόντα χρησιμοποιούνταν για
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μεγάλο χρονικό διάστημα, επισκευάζονταν, άλλαζαν χρήση. Περίοδοι οικονομικής

στενότητας συχνά οδηγούσαν αυτόματα σε μια πιο βιώσιμη χρήση των προϊόντων. Σε

εποχές μεγαλύτερης ευμάρειας είναι αναμενόμενο να υπάρχει αυξημένη κατανάλωση.

Ο πλανήτης όμως δεν αντέχει πλέον τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα

καταναλώνει και παράγει απόβλητα και αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του

θερμοκηπίου. Χρειάζεται μαζική μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και το

πρώτο βήμα για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση.

Πώς λειτουργεί η κυκλική οικονομία;

Σε μια κυκλική οικονομία, τα προϊόντα και τα υλικά έχουν υψηλή αξία. Αυτό έρχεται σε

αντίθεση με το συνηθισμένο, γραμμικό οικονομικό μοντέλο, που βασίζεται στο μοντέλο

"παίρνω-φτιάχνω-καταναλώνω-πετάω". Στην πράξη, η κυκλική οικονομία

ελαχιστοποιεί τα απόβλητα επαναχρησιμοποιώντας, επισκευάζοντας, ανακαινίζοντας

και ανακυκλώνοντας τα υπάρχοντα υλικά και προϊόντα, ξεφεύγοντας από την τυπική

γραμμική παραγωγή που οδηγεί σε εξάντληση των πόρων, με μικρούς χρόνους

χρήσης του προϊόντος και πολλά απόβλητα.

Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία μειώνει την πίεση στο περιβάλλον και αυξάνει

την ασφάλεια ως προς τον εφοδιασμό πρώτων υλών. Οι περιφέρειες και οι τοπικές

κοινότητες αναμένουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη και

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται, φυσικά, να αντιμετωπιστούν

προκλήσεις, όπως η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών, να βελτιωθούν οι

απαιτούμενες δεξιότητες, να διαμορφωθεί σωστή καταναλωτική συμπεριφορά, νέα

επιχειρηματικά μοντέλα και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Οι προκλήσεις αυτές

αφορούν τους δημόσιους φορείς, την έρευνα και, βέβαια, τους πολίτες.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html

Ενώ η παραδοσιακή γραμμική οικονομία χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που είτε παράγονται

εγχώρια είτε εισάγονται, στην κυκλική οικονομία οι πρώτες ύλες μπορούν να προέρχονται από

παρθένες ή δευτερογενείς πηγές. Τα ίδια τα απόβλητα γίνονται πόρος και κατά συνέπεια

ελαχιστοποιείται η ποσότητα των αποβλήτων.

Περισσότερες πληροφορίες: Αποθέματα υλικών

Ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και να

συμβάλει σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες: οικολογικός σχεδιασμός και επισκευασιμότητα ,

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα προϊόντα

Η μεταποίηση που χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους (π.χ. ενέργεια, νερό, γη και υλικά)

έχει θετικές επιπτώσεις στο κλίμα, στη θαλάσσια ρύπανση και στη βιοποικιλότητα σε

επίπεδο περιφέρειας, αλλά και παγκοσμίως. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που συνδέονται με

την προμήθεια πρώτων υλών, π.χ. η αστάθεια των τιμών, η διαθεσιμότητα και η
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εξάρτηση από τις εισαγωγές, θα μειωθούν μέσω της χρήσης δευτερογενών πρώτων

υλών. Η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών αντί για παρθένες πρώτες ύλες στην

παραγωγή μετάλλων, γυαλιού και χαρτιού συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας από

20 % έως 90 % και σημαντική εξοικονόμηση νερού. Εκτός από αυτή τη γενική

προοπτική, πρέπει να τονίσουμε ότι και οι τοπικοί επιχειρηματίες μπορούν να

επωφεληθούν από την εκμετάλλευση υλικών καλής ποιότητας από τοπικούς

προμηθευτές, δευτερογενών υλικών, και με σύντομες διαδρομές μεταφοράς, με όλα τα

οφέλη για το κλίμα και το περιβάλλον που αυτό συνεπάγεται. Τα προϊόντα που

παράγονται σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν φυσικά να ανταγωνιστούν τα προϊόντα

που κατασκευάζονται στην Κίνα όσον αφορά τις χαμηλές τιμές, πράγμα που θα πρέπει

να οδηγήσει σε πιο βιώσιμα καταναλωτικά αντανακλαστικά και πρότυπα - δηλαδή:

λιγότερα απόβλητα. Για να παραταθεί και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των προϊόντων,

μπορεί να μελετηθεί η μετάβαση από την ιδιοκτησία των προϊόντων στη χρήση τους

μέσω μοντέλων ενοικίασης, κοινής χρήσης ή συνδρομής.

Περισσότερες πληροφορίες: Η οικονομία κοινής χρήσης.

Γιατί να μην ανοίξετε μια υπηρεσία ενοικίασης ακριβών ή μη καθημερινής χρήσης

αντικειμένων στο χωριό σας;

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων πρέπει να παραταθεί προς μια πιο βιώσιμη παραγωγή,

και δεν αρκεί μόνο μια αλλαγή στη βιομηχανική παραγωγή. Σε μικρότερη, ατομική ή

κοινοτική κλίμακα, τα προϊόντα θα επαναχρησιμοποιούνται, θα ανακυκλώνονται ή θα

αναβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο. Πρωτοβουλίες, όπως αγορές ή καταστήματα

μεταχειρισμένων ειδών, επισκευαστικά καφέ ή δημιουργική χειροποίητη παραγωγή

νέων προϊόντων από «απόβλητα». Ένα προϊόν τείνει να χαρακτηρίζεται ως

«απόβλητο» όταν δεν είναι πλέον χρήσιμο ή οι αρχικοί του ιδιοκτήτες παύουν να το

χρησιμοποιούν. Τα προϊόντα αυτά μπορούν συχνά να αποτελέσουν πολύτιμες

"δευτερογενείς πρώτες ύλες" για ανθρώπους με δημιουργική σκέψη. Μπορείτε ακόμη

και να τα αξιοποιήσετε επιχειρηματικά.

17



Οι συσκευασίες μιας χρήσης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης

δημιουργίας αποβλήτων, και ως τέτοιο μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά: πρέπει να

πληθύνουν οι επαναχρησιμοποιούμενες οικιακές συσκευασίες, ακόμη κι αν αυτό

σημαίνει πιθανώς μια αρχική σύγκρουση μεταξύ των βιομηχανιών συσκευασίας και

των συστημάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης.

Σλόγκαν: Λιγότερα απόβλητα, περισσότερη δημιουργικότητα. Βρείτε λύσεις για την

παράταση της χρήσης των προϊόντων ή δημιουργήστε κάτι νέο από παλιά υλικά.

Επίσης, εγκαταλελειμμένα κτίρια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για καινοτόμες

νέες επιχειρήσεις και έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για νέες οικοδομές, με την μείωση στην

κατανάλωση ενέργειας για μεταφορές και οικοδομικά υλικά που αυτή συνεπάγεται.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς μια κυκλική οικονομία (και τις ευκαιρίες που

προσφέρει) είναι πολλά και προς πολλές κατευθύνσεις. Τόσο από κάτω προς τα

επάνω, δηλαδή ξεκινώντας από τους πολίτες και την κοινότητα, όσο και από πάνω

προς τα κάτω, τις κυβερνήσεις ή την ΕΕ. Θα υπάρξει βελτίωση του οικολογικού

αποτυπώματος της Ευρώπης, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και

τελικά του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Μιλώντας λοιπόν για την έννοια και την

εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας, ΕΣΕΙΣ κι ΕΜΕΙΣ είμαστε μέρος αυτής της

διαδικασίας μετάβασης, ξεκινώντας τη δική μας μετάβαση στα χωριά και τις πόλεις μας.

Μία αγροτική οικονομία σε ανάπτυξη θα στηρίξει μία γεωργική ανάπτυξη χωρίς

αποκλεισμούς για μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο. Θα

προωθήσει τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής. Συμβαίνει παράλληλα ένας

παραγωγικός μετασχηματισμός που δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας στις

αγροτικές περιοχές και δίνει ισχυρότερη φωνή στους αγροτικούς πληθυσμούς.

2.4Κυκλική οικονομία και κοινωνική καινοτομία στον αγροτουρισμό

Υπάρχουν πολλοί δυνατοί τρόποι για να εφαρμοστούν η κυκλική οικονομία και η

κοινωνική καινοτομία στον αγροτουρισμό. Εκτός από τους κυκλικούς κύκλους

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της αναβάθμισης και της

επαναχρησιμοποίησης, δημιουργούνται θέσεις εργασίας στην περιοχή σας.
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Οι επισκέπτες και οι τουρίστες θα εκτιμήσουν το γνήσιο πνεύμα ή την τοπική

επιχείρησή σας, είτε έχει παραγωγικό χαρακτήρα είτε είναι προσανατολισμένη στις

υπηρεσίες. Ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πώς ζουν οι άνθρωποι σε άλλα

μέρη της χώρας/ηπείρου/κόσμου. Τα χειροποίητα και ιδιοκατασκευασμένα προϊόντα,

το τοπίο, η πολιτιστική κληρονομιά και οι πληροφορίες και οι προτάσεις για τοπικά

εστιατόρια ή δραστηριότητες εκτιμώνται ιδιαίτερα.

3. Γιατί η κοινωνική καινοτομία και η κυκλική οικονομία έχουν

σημασία για το χωριό μου;

Οι αγροτικοί δήμοι μπορούν να επωφεληθούν από την κυκλική οικονομία και την

κοινωνική καινοτομία. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένους τομείς που θα επωφεληθούν

από την καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών. Οι δημόσιες υπηρεσίες καλύπτουν τις

μεταφορές, την ύδρευση, την παροχή ενέργειας και τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και

τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τις τηλεπικοινωνίες

και τα ταχυδρομεία. Οι υπηρεσίες αυτές είναι προτιμότερο να μην υπακούν πλήρως

στους εμπορικούς κανόνες της ελεύθερης αγοράς, διότι αυτό θα σήμαινε ότι οι πιο

αδύναμοι και οι πιο άποροι θα είχαν μειωμένη πρόσβαση. Πρέπει να έχουν το

υψηλότερο δυνατόν επίπεδο και, ως εκ τούτου, να υπόκεινται σε έλεγχο με τη

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των

εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Μέσω της

κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας θα δημιουργηθούν περισσότερες

θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει επίσης περισσότερους

φόρους για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Περισσότερα χρήματα μένουν στην

περιοχή: 1 ευρώ που δαπανάται σε τοπικές επιχειρήσεις αποφέρει 3 ευρώ στην

περιοχή αντί για 1 ευρώ που δαπανάται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις!

Γεγονότα και σκέψεις:
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● Οι επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους στην περιοχή/χώρα, ενώ οι μεγάλες

επιχειρήσεις συχνά δεν το κάνουν.

● Καλύτερη κοινότητα μέσω της συνεργασίας και της αύξησης/μικρότερης μείωσης

του πληθυσμού.

● Περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις οδηγούν σε καλύτερες τοπικές υποδομές,

υπηρεσίες και προσφορά προϊόντων αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής. Με αυτόν

τον τρόπο μειώνουν την εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα και

μπορούν να προσελκύσουν νέους κατοίκους στο χωριό σας.

● Περισσότεροι άνθρωποι στο χωριό σας αυξάνουν το κοινοτικό εισόδημα και, κατά

συνέπεια, τις κοινοτικές υπηρεσίες και υποδομές.

Η κοινωνική καινοτομία και η κυκλική οικονομία μπορούν να δημιουργήσουν έναν

πραγματικό ενάρετο κύκλο.

Σκεφτείτε το, δράστε και γίνετε μέρος του!

Μια αλυσίδα αξίας παραγωγής περιγράφει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που

απαιτούνται για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για τις εταιρείες που

παράγουν αγαθά, η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει τα στάδια που αφορούν ένα προϊόν

από τη σύλληψη έως τη διανομή του, καθώς και όλα τα ενδιάμεσα στάδια - όπως η

προμήθεια πρώτων υλών, οι λειτουργίες παραγωγής και οι δραστηριότητες

μάρκετινγκ. Όσο περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο

χωριό σας, τόσο το καλύτερο!

Τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα ενισχύουν την αλυσίδα αξίας της τοπικής παραγωγής.

Η τοπική παραγωγή και οι τοπικές υπηρεσίες προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:

●Τα προϊόντα με τοπικό «άρωμα» είναι πολύ ελκυστικά.

●Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας από εξειδικευμένους τοπικούς παρόχους βοηθούν

στην εφαρμογή των εννοιών «προϊόντα μεγάλης διάρκειας» και μείωσης των

αποβλήτων.
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●Οι τοπικές επιχειρήσεις, ιδανικά, χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ή δευτερογενείς

ύλες - από άλλους τοπικούς προμηθευτές.

●Τα ιδιαίτερα προϊόντα είναι ενδιαφέροντα για τους τουρίστες/επισκέπτες!

●Τα προϊόντα είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου και βοηθούν στη

διατήρηση της.

●Νέες προσεγγίσεις, όπως η κυκλική οικονομία, μπορούν να δώσουν νέα προϊόντα.

Αυτό μπορεί να προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη.

●Περισσότερα χρήματα παραμένουν στο χωριό/στην περιοχή σας και συμβάλλουν

στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για μια ζωντανή τοπική οικονομία. Ο

ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής μιας επιχείρησης, με ρίσκο και πρωτοβουλία, προσπαθεί να

αποκομίσει κέρδη - για την επιχείρησή του, τους πιθανούς εργαζομένους του, και

ιδανικά για μια καλύτερη ζωή όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων. Ήσασταν

υπάλληλος σε όλη σας τη ζωή; Ονειρευόσασταν να δημιουργήσετε τη δική σας

επιχείρηση; Να είστε το δικό σας αφεντικό;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους πρέπει να το κάνετε ΤΩΡΑ:

● Οι τοπικές επιχειρήσεις δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι οι

διεθνείς επιχειρήσεις.

● Με τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης, δεν δημιουργείτε μόνο τη δική σας νέα

θέση εργασίας, αλλά και θέσεις εργασίας για τους πιθανούς υπαλλήλους ή

συνεργάτες σας.

● Έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια επιχείρησή βασισμένη σε αυτό που ξέρετε να

κάνετε καλύτερα και σας αρέσει περισσότερο. Είστε το δικό σας αφεντικό.

● Περισσότερη προστιθέμενη αξία λόγω δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας /

προϊόντων / υπηρεσιών
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● Τα περιφερειακά νομίσματα (είτε πρόκειται για πραγματικό περιφερειακό νόμισμα

είτε για κουπόνια που θα δαπανηθούν σε περιφερειακό επίπεδο) αυξάνουν τη

δημιουργία αξίας εντός της περιοχής.

Επενδύοντας στην κοινωνική καινοτομία, η κοινότητά σας θα αποκτήσει πιο ζωντανό

πνεύμα και μια ισχυρότερη ομαδική λογική. Το χωριό σας θα μπορέσει να αποκτήσει

(και να προσφέρει στους επισκέπτες) έναν μοναδικό χαρακτήρα και αίσθηση ζωής. Να

γνωρίζετε επίσης ότι οι πολλοί μπορούν προσφέρουν πιο μεγαλόπνοα οράματα και να

βρουν καλύτερες λύσεις για το μέλλον από ό,τι μεμονωμένα άτομα. Κάθε πολίτης που

συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός νέου πνεύματος και μιας νέας εικόνας του χωριού

κάνει τη διαφορά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην περιοχή σας από εσάς και τους

συντοπίτες/επιχειρηματικούς σας εταίρους προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο οικονομικό

όφελος από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από διεθνείς επιχειρήσεις. Η

κοινωνική καινοτομία θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινότητας, θα δώσει στους

πολίτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον τόπο στον οποίο θέλουν να ζουν, θα

μειώσει την εξάρτηση από τις μεγάλες επιχειρήσεις, την κρατική βοήθεια και θα

ενισχύσει την αυτοδιάθεση.

Οι αγροτικές κοινότητες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τις κατάλληλες δημόσιες

υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων. Η προσβασιμότητα των

υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου και

την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Η δημιουργία αγορών για

τις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να βοηθήσει. Ορισμένα δημοτικά καθήκοντα, όπως για

παράδειγμα ο καθαρισμός του χιονιού, μπορεί να παρέχονται από έναν αγρότη πιο

αποτελεσματικά από ό,τι από έναν δήμο. Παρομοίως, οι ντόπιοι μπορούν συχνά να

παρέχουν καλύτερη φροντίδα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες

από ό,τι το προσωπικό ενός φορέα που έρχεται από άλλη περιοχή και πρέπει να ίσως

διανύει μεγάλες αποστάσεις.
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Η δημιουργία κόμβων παροχής πολλαπλών υπηρεσιών, τόπων όπου προσφέρονται

διαφορετικές υπηρεσίες και προϊόντα, αποτελεί ένα αποτελεσματικό βήμα προς το

μέλλον για τα αγροτικά χωριά.

Αυτοί οι κόμβοι μπορούν να διατηρήσουν βασικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης

συνδέοντάς τες με άλλες υπηρεσίες ή να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα ατόμων

κάθε ηλικίας. Μια πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει αυθόρμητα, τη στιγμή που ένα

τοπικό κατάστημα ή εργαστήριο, για παράδειγμα, αποφασίζει επεκτείνει τις

δραστηριότητές του, ή μερικές φορές από δημοτικούς φορείς που αναζητούν τρόπους

να διατηρήσουν τις υπηρεσίες σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Πρώην αυτόνομες επιχειρήσεις μπορεί επίσης να συρρικνωθούν ή να εξαφανιστούν,

εκτός κι αν υπάρξουν προσπάθειες συνεργασίας για τη διατήρηση τους, είτε πρόκειται

για τον ιδιωτικό τομέα είτε για δημόσιες υπηρεσίες. Το φυλλάδιο του ΕΓΤΑΑ περιέχει

παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για περαιτέρω

ανάγνωση και ιδέες.

3.1Ο ρόλος του χωριού μου στην περιοχή

Εξερευνήστε την εργαλειοθήκη SMART VILLAGE για να βρείτε το εργαλείο ανάλυσης του

ρόλου του χωριού σας στην περιοχή σας.

Ανάλυση: Υπάρχει ήδη κυκλική οικονομία και κοινωνική καινοτομία; Πού και σε ποιο

βαθμό; Βρείτε τα πιθανά πεδία εφαρμογής και για τις δύο έννοιες.

3.2 Το χωριό μου, η ζωή μου και ο κόσμος

Είτε πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, είτε για δημόσια υπηρεσία ή αυτοδιοίκηση, η

κοινωνία γενικά και ο καθένας ξεχωριστά - ΕΣΕΙΣ - επωφελούνται από την κοινωνική

καινοτομία. Από την στιγμή που υπάρχει αυξημένη συμμετοχή σε κάθε απόφαση,

αυξάνεται η αποδοχή στην κοινότητα. Η ατομική κινητοποίηση σε συνδυασμό με τη

δραστηριοποίηση και τη συνεργασία των αρχών, δημιουργούν μια κοινωνικά και

οικονομικά ζωντανή και ευημερούσα κοινότητα, καθώς οι πολίτες αισθάνονται πως

τους ακούν και πως το όραμά τους υποστηρίζεται. Η ανθρωπότητα χρειάζεται
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ουσιαστικές, βιώσιμες και ειλικρινείς δραστηριότητες και προϊόντα για να ενισχυθεί η

συνεκτικότητα, η γνώση και ο σεβασμός στις αξίες, είτε σε περιφερειακό είτε σε

παγκόσμιο επίπεδο. Ο κόσμος θα αλλάξει με μικρά βήματα, ξεκινώντας σε μικρή

κλίμακα, στα χωριά μας. Δεν είναι (μόνο) κάπου αλλού. Ο κόσμος είμαστε εμείς.

3.3Γιατί πρέπει να συμμετάσχω;

Έχετε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή δεξιότητα; Είστε συνταξιούχοι, αλλά θα θέλατε να

παραμείνετε ενεργοί στην κοινωνική και οικονομική ζωή; Είστε άνεργοι ή 50+, και είναι

δύσκολο να βρείτε δουλειά εκεί έξω; Θέλετε να συνδεθείτε με μια ευρύτερη κοινότητα,

να κάνετε νέες γνωριμίες και φίλους και να μοιραστείτε τις γνώσεις και τα ταλέντα σας;

Θέλετε να συμβάλλετε στη βελτίωση των υποδομών στην περιοχή σας;

Δραστηριοποιηθείτε και δημιουργήστε τη δική σας επιχείρηση!

ΕΣΕΙΣ είστε ο ειδικός στην περιοχή σας. Μοιραστείτε τις γνώσεις και τις αξίες σας με

τους ταξιδιώτες, τους ξένους ή τους τουρίστες! Αν δεν ξέρετε πώς μπορείτε να

συμμετάσχετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ.

3.4 Ποιες είναι οι δυνατότητές μου ώστε να ασχοληθώ με τον αγροτουρισμό

και την κυκλική οικονομία;

Αν έχετε ήδη διαμορφώσει την επιχειρηματική σας ιδέα, μπορείτε να παραλείψετε το

επόμενο μέρος. Εάν όχι, οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε

πώς θα μπορούσατε να συμμετάσχετε. Πρώτα απ' όλα, ανακαλύψτε τις δυνατότητές

σας. Χρησιμοποιήστε την τεχνική της ανάλυσης SWOT (ΠΑΕΑ) για να δείτε πού

βρίσκεστε εσείς και το περιβάλλον σας τώρα. Αυτό θα σας βοηθήσει να πάρετε μια

καλή απόφαση για το μέλλον σας.

Σκεφτείτε όσες περισσότερες ιδέες επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορείτε. Το

μυαλό θα «ξυπνήσει» και θα σας αφήσει να ανακαλύψετε ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει

ο «ένας και μοναδικός» τρόπος, υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατότητες.
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Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορεί να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τις

προτιμήσεις σας:

● Τι μου αρέσει πραγματικά να κάνω;

● Σε τι είμαι ΚΑΛΟΣ;

● Από τα πράγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ποια θα μπορούσαν να

χρησιμεύσουν ως επιχειρηματική ιδέα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της

κοινωνικής καινοτομίας;

● Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι που θα χρειαστείτε στην περιοχή; Τηρείται η

προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας; Πώς; Εάν όχι, σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε

να την εντάξετε.

● Θα χρειαζόμουν/θέλω να έχω (επιχειρηματικούς) εταίρους/άλλα πρόσωπα στην

επιχείρησή μου;

● Ποιος θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για το προϊόν ή την υπηρεσία μου; Πώς/που θα

μπορούσα να προωθήσω την ιδέα/επιχείρησή μου στο κοινό-στόχο μου;

● Πώς θα παρακολουθώ/μετράω τους δικούς μου πόρους/την επιχειρηματική

επιτυχία/το κοινωνικό όφελος του έξυπνου χωριού;

Τώρα πάρτε την ιδέα που σας αρέσει περισσότερο και προχωρήστε σε ανάλυση

SWOT (ΠΑΕΑ-πλεονεκτήματα-αδυναμίες-ευκαιρίες-απειλές). Αυτό θα σας βοηθήσει να

ανακαλύψετε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να

υποστηρίζουν ή να απειλούν το επιχειρηματικό σας όραμα. Μπορείτε να επαναλάβετε

αυτή την ανάλυση με όσες ιδέες επιθυμείτε.

Ανάλυση SWOT:
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Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ανάλυση SWOT, θα μπορείτε να δείτε πιο καθαρά, πού

βρίσκονται τα δυνατά σας σημεία και πώς οι εξωτερικοί παράγοντες ευνοούν ή

εμποδίζουν τις ιδέες και το όραμά σας. Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε για τις

δυνατότητές σας, το ευνοϊκό σας περιβάλλον. Αυτός είναι ο δρόμος για τα πρώτα σας

βήματα στον τομέα του αγροτουρισμού.

Έχουμε συλλέξει μια σειρά από καλά παραδείγματα, όπου παρουσιάζονται παρόμοιες

επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Ρίξτε μια ματιά στις μελέτες περιπτώσεων στο

τελευταίο μέρος αυτού του εγχειριδίου και εμπνευστείτε!
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4. Πώς το κάνουν οι άλλοι; Μελέτες περιπτώσεων

Ionela Lungu- Κεραμίστρια
http://ionelalungu.ro/

Μέλος της Ένωσης Λαϊκών Τεχνιτών της Μολδαβίας, από το 2006, η Ionela Lungu είναι μια
δημοφιλής κεραμίστρια αναγνωρισμένη στη χώρα της και στο εξωτερικό.
Η δημιουργική της δραστηριότητα - με πολλές συμμετοχές σε εκθέσεις χειροτεχνίας και
τουρισμού – την έχει οδηγήσει εδώ και πολλά χρόνια στο να μοιραστεί την τέχνη της και τις
τεχνικές της με τα παιδιά. Καθώς είναι από τη φύση της άνθρωπος που της αρέσουν οι
αλλαγές, η εργασία με τους μαθητές την ενθουσιάζει. Είναι μία διαδικασία ενεργογόνος και
ενεργοβόρος ταυτόχρονα, δημιουργική, που ξυπνά το βλέμμα και χαροποιεί την ψυχή των
γύρω.
Εδώ και αρκετό καιρό, η Ionela Lungu ξεκίνησε μια συνεργασία με τη Σχολή Λαϊκής Τέχνης της
Πιάτρα Νεάμτς (Piatra Neamț), στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών της Νεάμτς "Carmen
Saeculare". Οι δράσεις του Τμήματος Λαϊκής Τέχνης έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να
καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της περιφέρειας Târgu Neamț.
"Επειδή ο τομέας μου είναι να πλάθω φιγούρες από πηλό - ειδικά πήλινα αγαλματίδια που
αναπαριστούν χαρακτήρες από τον κόσμο του Ion Creanga -, τότε σε αυτά τα εργαστήρια θα
επικεντρωθώ στην κατασκευή αγαλματιδίων, αλλά όχι αποκλειστικά. Σε κάθε μάθημα
αφιερώνω χρόνο για συζητήσεις με τα παιδιά σχετικά με τις λαϊκές μας φορεσιές, τον τρόπο
κατασκευής των opinci (παραδοσιακά υποδήματα), τις παραδοσιακές μάσκες ή τα κεντητά
υφάσματα. "
Μπορείτε να βρείτε καθημερινά την Ionela Lungu να κατασκευάζει ή να συζητά με μαθητές ή
ενήλικες στο Târgu Neamț, σε οργανωμένο ή μη πλαίσιο. Στα σχολεία, στο δικό της εργαστήριο,
όπου κι αν βρίσκεται, είναι πάντα πρόθυμη να συζητήσει για τον κόσμο της χειροτεχνίας και
της κεραμικής. "Η δουλειά με τα παιδιά είναι η  ψυχή μου, ειδικά επειδή έχω την ευκαιρία να
τους μεταφέρω όσα γνωρίζω για τις παραδόσεις και τη λαϊκή τέχνη, γνωρίζοντας ότι ζούμε
βιαστικά, καθώς όλα μοιάζουν να τρέχουν". (I. Lungu).
Εκτός από λαϊκή κεραμίστρια, η Ionela Lungu είναι blogger στο Povești de pe Ozana (Ιστορίες από
την Οζάνα) (http://ionelalungu.ro), φωτογράφος, σύζυγος και ολοκληρωμένη γυναίκα. Ένας
συναρπαστικός άνθρωπος, ένας όμορφος άνθρωπος μέσα κι έξω, στις ιστορίες και τα λόγια
του οποίου οι άνθρωποι φαντάζουν εξωπραγματικοί.

Χρήση τοπικών υλικών και πολιτιστικής κληρονομιάς
Συνεργασία μεταξύ τομέων (σχολείο, μάθηση, τουρισμός, τοπική κληρονομιά)
Προώθηση παραδοσιακών μεθόδων και προϊόντων
Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και μείωση της
ρύπανσης από την εξόρυξη, την κατασκευή και τη διάθεση.
Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο
Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών
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https://www.facebook.com/ionela.lungu.585
http://ionelalungu.ro/

Συγγραφέας: BISON LAND, εικόνες βλέπε φάκελο στο google drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs
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Σημείο Τοπικής Γαστρονομίας - Maria Bidian

https://mariabidian.birgau-calimani.ro , https://www.facebook.com/maria.bidean.pgl

Παράδοση και τελειότητα
Η απαράμιλλη γεύση του παραδοσιακού φαγητού που μαγειρεύεται με αγάπη, από
"καθαρά" υλικά, και καλλιεργούνται με φροντίδα για την υγεία στο δικό μας μποστάνι ή
από τοπικούς παραγωγούς, που μας επιτρέπουν να βάλουμε στο τραπέζι λιχουδιές
μαγειρεμένες σύμφωνα με τις συνταγές των προγόνων μας.
Η ιστορία μας με τα εδέσματα από την Πύλη της Τρανσυλβανίας είναι μια ιστορία πολύ
παλιά, ειπωμένη πάππου προς πάππου, που μας κληρονόμησαν την αγάπη για τον
τόπο μας και τις αγροτικές εργασίες, για τις παραδόσεις και τους ντόπιους, τον
σεβασμό για το ψωμί και το αλάτι με το οποίο οφείλουμε να υποδεχόμαστε τους
καλεσμένους μας.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την απαράμιλλη γεύση του παραδοσιακού φαγητού
που μαγειρεύεται με αγάπη, από "καθαρά" υλικά, και καλλιεργούνται με φροντίδα για
την υγεία στο δικό μας μποστάνι ή από τοπικούς παραγωγούς με τους οποίους
συνεργαζόμαστε.

Για τη μητέρα μας, Mica Maria, η δημιουργία πιάτων σύμφωνα με τις συνταγές των
παππούδων μας είναι μια ευλογία και ένας τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη τους, να
αναλογιστούμε τη ζωή τους και τον τρόπο που την έζησαν. Κάπως έτσι προέκυψε η
ιδέα: Ας μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, την ιστορία και τις παραδόσεις, τις ιστορίες και ας
"κρατήσουμε" το έθνος μας!

Και έτσι σκεφτήκαμε ότι είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε είναι να μοιραστούμε με τους
άλλους τις ιστορίες και τις παραδόσεις και όλα τα δώρα με τα οποία μας έχει ευλογήσει
ο Κύριος, βάζοντάς τα στο τραπέζι όσων περνούν από κοντά μας, μαζί με τα πιάτα με
γεύση από τα παλιά, ανακατεμένα με τόση αγάπη, δίπλα σε ένα ποτήρι κρασί από τα
μέρη μας, ή ένα πραγματικό κονιάκ, από αυτά που κάνουν τη γλώσσα σου να λύνεται
και την ψυχή σου να αγαλλιάζει και σε καλεί να μοιραστείς με χαρά τα πάντα με τους
Άλλους.

Εδώ, σας προσκαλούμε επίσης να γνωρίσετε την απαράμιλλη γεύση του
παραδοσιακού φαγητού που μαγειρεύεται με αγάπη, από "καθαρά" υλικά, και
καλλιεργούνται με φροντίδα για την υγεία στο δικό μας μποστάνι ή από τοπικούς
παραγωγούς, που μας επιτρέπουν να βάλουμε στο τραπέζι λιχουδιές μαγειρεμένες
σύμφωνα με τις συνταγές των προγόνων μας.

Χρήση τοπικών υλικών και κληρονομιάς
Συνεργασία μεταξύ τομέων (τουρισμός, τοπική κληρονομιά)
Προώθηση παραδοσιακών μεθόδων και προϊόντων
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Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της
ρύπανσης από την εξόρυξη, την κατασκευή και τη διάθεση.
Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο
Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών

Συγγραφέας: BISON LAND, εικόνες βλέπε φάκελο στο google drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs
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Μουσείο POPA

http://www.muzeulpopa.ro/

https://www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919/

Το σπίτι "POPA" έχει γίνει, με την πάροδο των ετών, ένας εκθεσιακός και δημιουργικός χώρος,
που ίδρυσε ο δημοφιλής δημιουργός Neculai Popa, αλλά και τουριστικός προορισμός για
πολλούς επισκέπτες (Ρουμάνους ή ξένους) που ταξιδεύουν στη χώρα του Neamt. Εδώ
μπορείτε να θαυμάσετε, εκτός από τα ναΐφ έργα γλυπτικής που δημιούργησε ο Neculai Popa ή
τις μάσκες που έραψε η σύζυγός του Elena Popa, μια έκθεση ρουμανικής ναΐφ ζωγραφικής και
μια ιδιωτική συλλογή - προσβάσιμη στο κοινό (εθνογραφία, αρχαιολογία, νομισματική,
θρησκευτικά αντικείμενα).
Επίσης εδώ υπάρχει ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο (γλυπτική, κεραμική και ζωγραφική), καθώς
και ξενώνας bed & breakfast. Το πάθος του Neculai Popa για τις συλλογές εκδηλώνεται από τα
νεανικά του χρόνια. Ερωτευμένος με τον κόσμο του παραδοσιακού χωριού και έχοντας
επίγνωση του αντίκτυπου που θα είχε ο εκσυγχρονισμός του δε'ύτερου μισού του 20ου αιώνα,
θα αρχίσει να συλλέγει διάφορα αντικείμενα, από αγροτικές περιοχές, αλλά όχι μόνο, με σκοπό
να να προσπαθήσει να διατηρήσει το πνεύμα μιας εποχής που είχε ήδη αρχίσει να
εξαφανίζεται.
Η αυλή έχει γίνει, από τις αρχές της δεκαετίας του '70, μια πραγματική υπαίθρια έκθεση, η
οποία περιλαμβάνει δημιουργίες από ξύλο και πέτρα του ναΐφ καλλιτέχνη Neculai Popa, το
μέγεθος των έργων κυμαίνεται από 1 έως 2,5 μέτρα.

Η πρόσβαση σε αυτό το σύνολο των γλυπτών γίνεται μέσα από μια μνημειώδη πύλη,
σκαλισμένη σε ξύλο βελανιδιάς, ένα είδος "γενεαλογικού δέντρου" της οικογένειας, το
οποίο περιλαμβάνει περίπου 23 ανθρώπινες μορφές.

Χρήση τοπικών υλικών και κληρονομιάς
Συνεργασία μεταξύ τομέων (τουρισμός, τοπική κληρονομιά)
Προώθηση παραδοσιακών μεθόδων και προϊόντων
Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της
ρύπανσης από την εξόρυξη, την κατασκευή και τη διάθεση.
Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο
Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών

Συγγραφέας: BISON LAND, εικόνες βλέπε φάκελο στο google drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs
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Κρασί με θέα

https://vinska-fontana.si/en/

https://www.facebook.com/fontana.marezige/

Το σιντριβάνι κρασιού Marezige είναι το πρώτο του είδους του στη Σλοβενία, και
βρίσκεται στο λόφο κοντά στην παραλία του χωριού Marezige. Προσφέρει μια υπέροχη
θέα της σλοβενικής ακτής, την οποία μπορούν να απολαύσουν οι λάτρεις του κρασιού
και του καλού φαγητού. Για μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία, οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τα τοπικά κελάρια και αυτά της Vinakoper,
επιλέγοντας μόνοι τους από το μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Η κουζίνα της Ίστρια
είναι παρούσα στην επιχείρηση και οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν τοπικά
παραγόμενα εδέσματα (π.χ. τρούφες, σοκολάτες, προϊόντα με βάση το θαλασσινό
αλάτι, ελιές, μαρμελάδες, εμφιαλωμένα κρασιά κ.λπ.) στο κατάστημα.

Το «σιντριβάνι» αυτοεξυπηρέτησης είναι τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο κοντά στο
κατάστημα. Προσφέρει τέσσερα διαφορετικά είδη κρασιού - Chardonnay, Malvasia και
Refošk (όλα από την Vinakoper), καθώς και το κρασί που κέρδισε τον ετήσιο διαγωνισμό
- φέτος βραβεύτηκε ένα Refošk από διαφορετικό οινοπαραγωγό και είναι διαθέσιμο
στους επισκέπτες από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του διαγωνισμού της επόμενης
χρονιάς-. Με άλλα λόγια, τρία είδη κρασιού παραμένουν σταθερά και ένα είδος αλλάζει
κάθε χρόνο, γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε άλλους οινοπαραγωγούς να
διαγωνιστούν και να προωθήσουν την παραγωγή τους και τα κελάρια τους.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πακέτα - το πρώτο είναι
κατάλληλο για μεμονωμένους επισκέπτες και περιλαμβάνει ποτήρι κρασιού, τσάντα
μεταφοράς και 3 μάρκες για το σιντριβάνι κρασιού, και το δεύτερο, κατάλληλο για
μικρές και μικρές ομάδες έως 20 ατόμων, περιέχει ποτήρια κρασιού, τσάντες
μεταφοράς και έναν κατάλογο που περιλαμβάνει κρασιά από 15 διαφορετικούς (και
καλύτερους) οινοποιούς της σλοβενικής Ίστριας.

Το σιντριβάνι κρασιού απέχει περίπου 20 λεπτά οδικώς από το Κόπερ, την
παραθαλάσσια πόλη στην οποία υπαγόμαστε. Οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν με
Ι.Χ. ή με το τουριστικό μας λεωφορείο «Wine bus». Η διαδρομή με το λεωφορείο περνά
μέσα από τους αμπελώνες της σλοβενικής Ίστριας μέχρι το σημείο στην κορυφή όπου
βρίσκεται το σιντριβάνι κρασιού Marezige. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ
διαφορετικών πακέτων για το «Wine bus». Το πακέτο ένα περιλαμβάνει επίσκεψη στο
κελάρι Vinakoper, μια διαδρομή με το vintage αμερικανικό λεωφορείο κατά μήκος του
δρόμου του κρασιού και μια επίσκεψη στο σιντριβάνι κρασιού Marezige με γευσιγνωσία
τόσο των κρασιών όσο και του ιστριακού τυριού. Το πακέτο δύο περιλαμβάνει
ξενάγηση με λεωφορείο στο Κόπερ με στάση στην παλιά πόλη και το μουσείο Tomos,
μια διαδρομή κατά μήκος του δρόμου της ελιάς και μια στάση στο ελαιοτριβείο Babič,
και μια επίσκεψη στο σιντριβάνι κρασιού Marezige με γευσιγνωσία τόσο των κρασιών
όσο και του ιστριακού τυριού. Το λεωφορείο μεταφέρει τους επισκέπτες στο σημείο
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εκκίνησης στο τέλος της ξενάγησης. Είναι επίσης δυνατή η προσαρμογή της εκδρομής
με λεωφορείο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών που
παρέχονται στον επίσημο ιστότοπο της επιχείρησης.

Στο χώρο του σιντριβανιού κρασιού υπάρχει επίσης το εστιατόριο Karjola, το οποίο
ανήκει του ίδιου ιδιοκτήτη. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν εδώ σπιτικά παραδοσιακά
πιάτα με μια πινελιά νεωτερισμού ή σύγχρονα κλασικά πιάτα. Ο εξωτερικός χώρος έχει
στοιχεία τόσο από την παράδοση της Ίστρια όσο και μοντέρνου στυλ, και έχει μια
σπιτική ατμόσφαιρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για διάφορες περιστάσεις - είτε για ένα
απλό πρωινό/μεσημεριανό/δείπνο, είτε για επαγγελματικά γεύματα, είτε ακόμη και για
να φιλοξενήσει έναν αξέχαστο γάμο.

Βιωσιμότητα:

● χρησιμοποιεί τοπικούς πόρους (κρασί από την Vinakoper και άλλους τοπικούς
παραγωγούς),

● επέκταση της επιχείρησης (βρύση κρασιού Marezige, ένα μικρό κατάστημα με
τοπικά προϊόντα, εστιατόριο Karjola ακριβώς απέναντι, λεωφορείο κρασιού), και

πώληση τοπικών προϊόντων.

https://vinska-fontana.si/en/gallery/ (Για φωτογραφίες με το όνομα Vinska fontana Marezige
1, 2 και 3)

Η φωτογραφία με το όνομα Vinska fontana Marezige 4 τραβήχτηκε από την Anja Kamenicki
από το UPI - ljudska univerza Žalec

Συγγραφέας: Εικόνες δείτε το φάκελο google drive
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Το σιντριβάνι του Πράσινου Χρυσού
https://www.beerfountain.eu/en/

https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/1390544170959905/

Το Σιντριβάνι του Πράσινου Χρυσού είναι φόρος τιμής στην κληρονομιά του λυκίσκου
του Žalec και της κοιλάδας του κάτω Savinja, η οποία αποτελεί το κέντρο της
βιομηχανίας λυκίσκου στη Σλοβενία. Είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του
Δήμου Žalec, των τοπικών επιχειρηματιών και του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου του Žalec.

Το Σιντριβάνι της Μπύρας βρίσκεται στην κοιλάδα του κάτω Savinja, που ονομάζεται
επίσης κοιλάδα του πράσινου χρυσού λόγω της παράδοσης του λυκίσκου στην
περιοχή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επιχείρησης, το Σιντριβάνι του Πράσινου
Χρυσού "αφηγείται την ιστορία της παράδοσης της καλλιέργειας λυκίσκου που
διήρκεσε ενάμιση αιώνα. Σε ορισμένα μέρη είναι ακόμη ζωντανή, ενώ σε άλλα έχει γίνει
απλώς μια ανάμνηση. Εργαλεία, συνήθειες και παραδόσεις εξακολουθούν να μας
θυμίζουν αυτή την κληρονομιά".

Το σιντριβάνι ως τουριστικό προϊόν βασίζεται στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά
της περιοχής και την στηρίζει ώστε να την γνωρίσουν οι σημερινές και οι μελλοντικές
γενιές. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο κάθε χρόνο, επισκέπτες από όλο τον κόσμο
έρχονται για να δοκιμάσουν τοπικές μπύρες. Οι διαφορετικές ποικιλίες μπύρας
παρασκευάζονται αυστηρά από τοπικό λυκίσκο. Πολλές μικροζυθοποιίες προωθούνται
με αυτόν τον τρόπο.

Τριγύρω από το σιντριβάνι είναι τοποθετημένες πληροφοριακές πινακίδες σχετικά με
την παράδοση του λυκίσκου. Βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο, δίπλα στην τοπική αγορά,
στην καρδιά της πόλης. Το σιντριβάνι έχει φέρει χιλιάδες τουρίστες στο Žalec και στην
κοιλάδα του κάτω Savinja από το 2017 που πρωτάνοιξε. Έχει ανεβάσει την
επισκεψιμότητα σε άλλα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής, σε τοπικά εστιατόρια,
μπαρ και καφετέριες. Το Σιντριβάνι της Μπύρας συνδυάζεται και με ένα κατάστημα
αναμνηστικών που βρίσκεται λίγα βήματα παραπέρα. Οι δραστηριότητες του
Σιντριβανιού περιλαμβάνουν την πώληση αναμνηστικών, μπύρας, την εμπορία
τουριστικών προϊόντων, τουριστικές περιηγήσεις, την πώληση προϊόντων τοπικών
αγροκτημάτων και προϊόντων Green Gold.

Βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου:

● Το Σιντριβάνι Μπύρας λειτουργεί από το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Žalec. Το Κέντρο είναι δημόσιος φορέας
που παρέχει κυρίως δημόσιες τουριστικές υπηρεσίες, όμως το Σιντριβάνι
Μπύρας είναι ένα από τα κερδοσκοπικά του προϊόντα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
το Κέντρο έχει πολλούς τομείς να φροντίσει και η λειτουργία του Σιντριβανιού
Μπύρας είναι μόνο μία από τις δραστηριότητές του. Αυτό μπορεί να ενέχει
ορισμένους κινδύνους.

● Βρίσκεται σε αγροτική περιοχή.
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● Αποτελεί μέρος της μάρκας Green Gold.

● Λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα τοπικά τουριστικά προϊόντα και
πρωτοβουλίες: ποδηλατόδρομος μεταξύ των καλλιεργειών λυκίσκου, Dežela
Celjska, σήμα Green Gold.

● Βασίζεται στην παράδοση της καλλιέργειας λυκίσκου και της παρασκευής
μπύρας - πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Βιωσιμότητα:

● χρησιμοποιεί τοπικούς πόρους (λυκίσκο),
● συνεργασία με τοπικούς παρόχους (εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικές

εταιρείες κ.λπ.),
● απασχολεί ντόπιο πληθυσμό, και πώληση τοπικών προϊόντων

Πηγή:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaribor24.si%2Fslovenija%2Fljub
itelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela&psig=AOvVaw11
Ajy3-Y0YljjvQJ1qklipo&ust=1631259073316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjR
xqqFwoTCICWvPS68fICFQAAAAAdAAAAAAABAU

https://odpiralnicasi.com/spots/fontana-piv-zeleno-zlato-zalec-savinjska-cesta-29c3e8d685

https://www.beerfountain.eu/sl/ponudba/

35

https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://odpiralnicasi.com/spots/fontana-piv-zeleno-zlato-zalec-savinjska-cesta-29c3e8d685
https://www.beerfountain.eu/sl/ponudba/


ΜΕΛΙΣΣOΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της

παρατήρησης των μελισσών
www.ita-slo.eu/en/bee-diversity

Το BEE DIVERSITY είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού
προγράμματος Interreg με 5 εταίρους από τη Σλοβενία και την Ιταλία. Ο κύριος στόχος
του έργου είναι η βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω μιας καινοτόμου διαχείρισης του
οικοσυστήματος και της παρακολούθησης των επικονιαστών. Το έργο ξεκίνησε τον
Φεβρουάριο του 2020 και θα διαρκέσει δύο χρόνια (μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022).
Το καινοτόμο σύστημα θα εφαρμοστεί σε περίπου 8000 εκτάρια, σε περιοχές μεταξύ
Σλοβενίας και Ιταλίας. Οι περιοχές μελέτης ανήκουν στο Natura 2000, που σημαίνει ότι
προστατεύονται από το νόμο και προσπαθούν να διατηρήσουν τη βιοποικιλότητα για
τις μελλοντικές γενιές. Με τη βοήθεια του συστήματος ΤΠΕ και των επικονιαστών (
μελισσών), η παρακολούθηση των οικοσυστημάτων θα είναι ευκολότερη και οι εταίροι
θα είναι σε θέση να παρατηρούν την υγεία των περιοχών μελέτης. Θα υπάρχει επίσης
μια εφαρμογή που θα συλλέγει και θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι
μέλισσες. Η εφαρμογή θα βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες όσο και το κοινό,
ευαισθητοποιώντας τους και δίνοντάς κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικά μέτρα.
Για τη συλλογή δεδομένων, οι κυψέλες θα πρέπει να συνδεθούν με ένα σύστημα ΤΠΕ.
Στη συνέχεια, η συλλογή και η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω "έξυπνων" κυψελών
(που ονομάζονται Smart Hive), οι οποίες θα παρακολουθούν στενά τη συμπεριφορά και
την κατάσταση της υγείας των μελισσών. Οι επικονιαστές έχουν θεμελιώδη ρόλο στη
διατήρηση της βλάστησης. Οι αγρότες εξαρτώνται επίσης από την καλή υγεία της
χλωρίδας- ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιούν τέτοιες έξυπνες κυψέλες και θα
συμβάλλουν στο έργο. Παράλληλα με τους αγρότες, οι μελισσοκόμοι και άλλοι
ενδιαφερόμενοι στην περιοχή αυτή θα συμβάλουν επίσης στη συλλογή δεδομένων.
Την άνοιξη του 2021, άρχισαν να συλλέγονται τα δεδομένα σχετικά με τη χλωρίδα γύρω
από τις έξυπνες κυψέλες σε πιλοτικές περιοχές στην Gorenjska της Σλοβενίας.
Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μια γερμανική εφαρμογή που ονομάζεται
Flora Incognita και βοηθά στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό των φυτικών ειδών. Η
αποκατάσταση της φυτικής βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να
διατηρήσουμε ένα υγιές περιβάλλον. Οι εταίροι αναμένουν ότι το μοντέλο που
χρησιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε σε αυτή την περιοχή του έργου θα μεταφερθεί και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά την ολοκλήρωση του.
Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση και προώθηση των
φυσικών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα.

Βιωσιμότητα:
διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω τεχνολογικών καινοτομιών,
διατήρηση της φύσης μέσω της ανάλυσης και υποστήριξης της ώστε να ανακάμψει
από μόνη της,
διασφάλιση της υγείας των επικονιαστών, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την
ύπαρξή μας
και δυνατότητα επέκτασης σε παγκόσμια κλίμακα.
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SUN FARM CAMP

www.facebook.com/sunfarmcamp

www.sunfarmcamp.eu/

Το Sun Farm Camp βρίσκεται στο χωριό Tankovo στην όμορφη Ανατολική Ροδόπη της
Βουλγαρίας. Το αγρόκτημα είναι μια βάση για δραστηριότητες αναψυχής και άθλησης
της ένωσης "Νέες Προοπτικές για την Ανάπτυξη", που έχει ως γνώμονα την
πεποίθηση ότι οι νέοι είναι το μέλλον της Βουλγαρίας. Η μη τυπική μάθηση, τα
υπαίθρια αθλήματα και ο εθελοντισμός είναι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες με τις
οποίες η ομάδα του αγροκτήματος προσπαθεί να καταστήσει τους νέους σε
πρεσβευτές του μέλλοντος. Γίνονται θερινά προγράμματα για παιδιά, με θέματα τις
βουλγαρικές παραδόσεις, τη βιολογική γεωργία, την προστασία της φύσης και τα
υπαίθρια αθλήματα. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του αγροκτήματος και του
χωριού. Το Sun Farm Camp διοργανώνει καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για παιδιά
χρησιμοποιώντας την έννοια "Επιστροφή στο χωριό". Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί
μια ισχυρή σύνδεση με τη γη και το βουλγαρικό χωριό από την παιδική ηλικία. Με βάση
τη μέθοδο "μάθηση μέσω της ενσυναίσθησης" τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ένταξή
τους στο βουλγαρικό γένος και εξοικειώνονται με τις βουλγαρικές παραδόσεις και τον
πολιτισμό. Η "Επιστροφή στο χωριό" είναι μια συμμετοχή στον αγροτικό τρόπο ζωής
και στις πραγματικές, καθημερινές αγροτικές δραστηριότητες. Η "επιστροφή" είναι
επίσης στη φύση και στη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτή: τα παιδιά κατανοούν ότι
κάθε μικρή ανθρώπινη δραστηριότητα - από το πέταγμα των σκουπιδιών στον κάδο
μέχρι το σπάσιμο των κλαδιών από τα δέντρα - αφήνει το σημάδι της σε αυτήν.
Παράλληλα, το αγρόκτημα λειτουργεί ως φάρμα κουνελιών, και διατηρεί την αυθεντική
όψη μιας φάρμας των αρχών του 20ού αιώνα. Για την αποκατάσταση και την
ανακαίνιση του αγροκτήματος χρησιμοποιήθηκαν η πέτρα, το ξύλο και το άχυρο,
προκειμένου να διατηρηθεί η σύνδεση με τη φύση. Επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή
αποδοτικότητα και βιωσιμότητα δώσαμε νέα ζωή σε παλιά πράγματα και μετατρέψαμε
πεταμένα εργαλεία, ρούχα και βιβλία σε πηγή νέας γνώσης. Η στέγη είναι φτιαγμένη
από τούρκικα κεραμίδια, που συλλέχθηκαν από παλιά σπίτια και εγκαταλελειμμένες
αυλές στο χωριό. Η λάσπη και το άχυρο είναι δύο από τα κύρια υλικά με τα οποία
δουλεύουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δημιουργικών δραστηριοτήτων, όταν μιλάμε
με απλά λόγια για τις ανεκτίμητες ιδιότητες της οικολογικής κατασκευής και την
ποιότητα ζωής που προσφέρει. Στο αγρόκτημα διατηρούνται αυθεντικά εργαλεία από
τη ζωή των Βουλγάρων από τις αρχές του 20ου αιώνα ή και παλαιότερα. Εδώ τα παιδιά
μαθαίνουν τι είναι ο αργαλειός και πώς υφαίνουμε σε αυτόν, τι χρησιμεύει το μπουρί, τι
είναι το δρεπάνι και η αξίνα και πώς κουρεύεται το γρασίδι με ένα πραγματικό παλιό
δρεπάνι. Στο τέλος των εαρινών και θερινών προγραμμάτων, όλοι ξέρουν από πού
βγαίνει το γάλα, πώς βγαίνει το μέλι, πού φυτρώνουν οι ντομάτες, πώς ζει ο λαγός και τι
είναι αυτό το οικοσύστημα. Η επιστροφή στο χωριό περιλαμβάνει επίσης ανάγνωση
παραμυθιών που προβάλλονται σε γιγαντοοθόνη, αλλαγή ενδυμασίας και
αναπαράσταση πινάκων ζωγραφικής "από τα παλιά", υπαίθρια παιχνίδια, παιχνίδια με
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ζώα και βόλτες με κάρο. Στο Sun Farm Camp, εκτός από τα ζώα, τους χώρους αναψυχής
και ένα λιβάδι για παιδικά παιχνίδια, υπάρχει επίσης μια μικρή βιβλιοθήκη, μια γωνιά
παραδοσιακής αισθητικής και περιπέτειας καθώς κι ένας ξεχωριστός χώρος
κατασκήνωσης.

● Ένας συνδυασμός αγροτικού και οικολογικού τουρισμού,
● Ένα οικολογικό κτίριο - Η πέτρα, το ξύλο και το άχυρο είναι τα υλικά που

χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση του ακινήτου - προκειμένου να
διατηρηθεί η σύνδεση με τη φύση,

● Παράταση της διάρκειας ζωής ορισμένων παλαιών πραγμάτων και αξιοποίηση
εγκαταλελειμμένων εργαλείων,

Το αγρόκτημα προσφέρει διάφορες δραστηριότητες και κατάρτιση που σχετίζονται με
την καθημερινή ζωή των κατοίκων του χωριού

Πηγή: https://www.facebook.com/sunfarmcamp/photos/?ref=page_internal

www.sunfarmcamp.eu/

Συγγραφέας: RCCI, εικόνες:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw
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BABA RESIDENCE

https://www.facebook.com/BabaResidence
https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en

Το Baba Residence είναι μια πρωτοβουλία του Ideas Factory που συνδέει την αστική
νεολαία με ηλικιωμένους από διάφορα βουλγαρικά χωριά. Οι συμμετέχοντες (residents/
φιλοξενούμενοι) ζουν σε νοικοκυριά ηλικιωμένων του χωριού για 1 μήνα. Από τη μεταξύ
τους συναναστροφή προκύπτουν συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και
πρωτοβουλίες που βασίζονται στην τοπική γνώση και ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες ανάγκες των κατοίκων του χωριού: δημιουργείται ένα νέο καινοτόμο
κοινωνικο-επιχειρηματικό μοντέλο, ενισχύεται και υποστηρίζεται η αγροτική κοινότητα.
Η συμμετοχή των νέων στην πρωτοβουλία προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργηθεί
ένα σταθερό δίκτυο αλληλεγγύης, κατανόησης και αλληλοβοήθειας και να
επανεξεταστεί η πολιτιστική κληρονομιά. Αναπτύσσονται ανθρώπινες σχέσεις υψηλής
ποιότητας, διαγενεακές, μεταξύ αστικών και αγροτικών κοινοτήτων, που επιτρέπουν
την ανταλλαγή εμπειριών και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Προκύπτουν νέες ιδέες που βασίζονται στις παραδόσεις και συγχρόνως λαμβάνουν
υπόψη τη νεωτερικότητα. Η πιλοτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε
το καλοκαίρι του 2015 σε 4 χωριά της Ροδόπης: Dryanovo, Dzhurkovo, Manastir και
Yugovo. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το Baba Residence δημιούργησε μια
απαραίτητη γέφυρα μεταξύ πόλης και χωριού, μεταξύ αστικών νέων και ηλικιωμένων
χωρικών, σύμφωνα με τα σχόλια που έλαβαν οι κάτοικοι των χωριών που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα και οι υποστηρικτές του. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των
κατοίκων και των ηλικιωμένων θέτει τα θεμέλια μιας μακροπρόθεσμης
αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας. Κάθε μικρός οικισμός διατηρεί τις
μικρο-ιδιαιτερότητές του, τη γοητεία και τις παραδόσεις του με τη μορφή εργόχειρων,
χειροτεχνίας, προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών. Η πρωτοβουλία Baba Residence
δημιουργεί συνθήκες για τη διατήρηση της τοπικής λαογραφίας και γνώσης και τη
μετατροπή της σε χρήσιμο προϊόν/υπηρεσία/γεγονός για το χωριό, από νέους με
επιχειρηματικό πνεύμα. Ποια είναι η διαδικασία της πρωτοβουλίας - Το πρώτο βήμα
είναι η επιλογή των συμμετεχόντων που θα ζήσουν σε ένα χωριό για ένα μήνα. Μετά
την επιλογή, οι φιλοξενούμενοι περνούν από εκπαίδευση στη σχεδιαστική σκέψη, τη
συνεργασία με τις κοινότητες, την εθνολογική έρευνα και την τοπική οικονομία, τη
δημιουργία λύσεων και την ομαδική εργασία. Το επόμενο βήμα είναι η συνάντηση των
νέων αστών με τους ηλικιωμένους οικοδεσπότες στα χωριά, όπου θα ζήσουν μαζί για 1
μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν την εμπειρία τους
και τη μάθηση από την εκπαίδευση για να μάθουν τις ανάγκες της κοινότητας και να
καταγράψουν την τοπική παράδοση, αρχίζουν να επεξεργάζονται τη δική τους
κοινωνικο-επιχειρηματική ιδέα για να βοηθήσουν το χωριό που τους φιλοξενεί. Μόλις
νέοι και ηλικιωμένοι συμφωνήσουν για το τι θέλουν να συμβεί στο χωριό, το κάνουν
πραγματικότητα! Οι συμμετέχοντες γίνονται μέρος ενός εκκολαπτηρίου κοινωνικής
καινοτομίας με σκοπό να βρουν συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση των
μακροπρόθεσμων ιδεών τους.
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● Ένα νέο καινοτόμο κοινωνικο-επιχειρηματικό μοντέλο,
● Ενίσχυση και στήριξη της αγροτικής κοινότητας,

● Η συμμετοχή των νέων στην πρωτοβουλία προσφέρει την ευκαιρία να
δημιουργηθεί ένα σταθερό δίκτυο αλληλεγγύης, κατανόησης και
αλληλοβοήθειας και να επανεξεταστεί η πολιτιστική κληρονομιά,

● Μια νέα ποιότητα ανθρώπινων σχέσεων - διαγενεακή, μεταξύ αστικών και
αγροτικών κοινοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων,

● Ανάπτυξη νέων ιδεών με βάση τις παραδόσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη
νεωτερικότητα.

Πηγή: https://www.facebook.com/BabaResidence/photos

Συγγραφέας: RCCI, εικόνες:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw
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Office In The Woods - Γραφείο στο Δάσος
https://www.facebook.com/officeinthewoods/

https://coworkation.4epelare.com/

Το Office In Тhe Woods στο Chepelare είναι ένας κοινόχρηστος χώρος προσωρινών
γραφείων στα βουνά (coworking space), ο οποίος είναι κατάλληλος για απομακρυσμένη
εργασία ανθρώπων που αγαπούν τη φύση, τα καλοκαιρινά και χειμερινά σπορ. Είναι
ένας χώρος με άνετα γραφεία, γρήγορο internet, δωρεάν χυμό elderberry, όπου οι
άνθρωποι ξεκουράζονται και εμπνέονται ενώ εργάζονται, το λεγόμενο co-workation
(coworking + coliving + inspiration & vacation). Η αλλαγή του περιβάλλοντος αυξάνει την
παραγωγικότητα και προδιαθέτει στη δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι περνούν μαζί τον
περισσότερο χρόνο (φιλοξενούνται σε έναν χώρο, έρχονται μαζί για να εργαστούν,
εργάζονται μαζί, τρώνε μαζί και διασκεδάζουν μαζί το βράδυ), γεγονός που αποτελεί
ευκαιρία για νέες γνωριμίες και αποτελεσματική συνεργασία. 
Το Γραφείο στο Δάσος προσφέρει:  

● Ξεχωριστά γραφεία με internet έως 100 mbit για 65 άτομα, κοινόχρηστο χώρο
εργασίας, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρο για χαλάρωση, κουζίνα, καφετέρια,
χώρο για γεύματα, πανοραμική αυλή. 

● Χώρο για κάμπινγκ και δωμάτια για ύπνο στο κτίριο των γραφείων, καθώς και
κατάλληλα καταλύματα, ξενώνες και ξενοδοχεία, και διαμερίσματα σε κοντινή
απόσταση. 

● Οργάνωση μεγάλων μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικές και
τουριστικές δραστηριότητες, εργαστήρια (μετά από συνεννόηση) και εκδρομές
για έμπνευση και παραγωγικότητα. 

● Κοντά στη φύση, καθαρό ορεινό περιβάλλον και βουνίσιος αέρας, καλό και
ισορροπημένο φαγητό. 
● Οι συνεργατικές δραστηριότητες (πρακτικά σεμινάρια, αθλοπαιδιές,
διαλέξεις) με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη (επιχειρηματικότητα, γεωργία,
κατασκευές, τρόφιμα, μουσική) και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που
παρουσιάζονται με ενδιαφέροντα τρόπο, ενώνουν τους ανθρώπους και τους
εμπλουτίζουν. 

Οι ανεπίσημες μέθοδοι του Office In The Woods Chepelare (ήπια ατμόσφαιρα εργασίας
κοντά στη φύση, δραστηριότητες που προσφέρουν διασκέδαση και νέες γνώσεις)
εξασφαλίζουν: 
- Αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας 
- Αύξηση της καινοτομίας 
- Αύξηση της ομαδικής παραγωγικότητας και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων 
- Επίλυση οργανωτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αλλαγή, την κρίση ή την
αδράνεια της ομάδας 
- Κίνητρα (ατομικά και ομαδικά) για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 
- Αποτελεσματικό καθορισμό στόχων και στρατηγικό σχεδιασμό
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● Μια νέα ιδέα και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο στον τουρισμό, βασισμένο στη
βιωσιμότητα - ένας προορισμός για συνεργασία σε αγροτικές περιοχές. Πρόκειται
για ένα συνδυασμό CoWORKING (κοινός χώρος εργασίας και αλληλεπίδραση
μεταξύ των ανθρώπων) + CoLIVING (περνούν κάποιο χρόνο μαζί, διανυκτερεύουν
σε ένα μέρος) + Collaboration (συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ νέων /
παλαιών γνωριμιών σε κοινά έργα και ανταλλαγή γνώσεων) + Inspiration
(έμπνευση, μέσω της όμορφης φύσης, της καθαρής διατροφής, της κίνησης, του
ενεργού τρόπου ζωής, των εργαστηρίων τέχνης και μαγειρικής, των σεμιναρίων και
των παρουσιάσεων) + Vacation (ενεργή ξεκούραση κατά τη διάρκεια της εργασίας,
με την επίσκεψη τουριστικών και αθλητικών αξιοθέατων και δραστηριότητες
επαναφόρτισης).

● Συνεργασία μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων (όσον αφορά την προσφορά
καταλύματος),

Ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας

Συγγραφέας: RCCI, εικόνες:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Πηγή εικόνας: Facebook
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WeWilder

https://www.facebook.com/wewilderbisonhillock
https://www.wewilder.com/

Το WEWILDER είναι ένα πρότυπο του WWF Panda Labs, το οποίο προέκυψε από τις
πρωτοποριακές εμπειρίες άγριας φύσης που ανέπτυξε το WWF Ρουμανίας με την
τοπική Ένωση Bison Hillock, σε συνεργασία με την REWILDING EUROPE και την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σαφάρι. Το WEWILDER λειτουργεί ως κοινωνική
επιχείρηση-σύμπραξη μεταξύ του WWF Ρουμανίας και των μελών της τοπικής
κοινότητας. Το WeWilder είναι ένας χώρος συν-εργασίας, συν-διαβίωσης και
συν-δημιουργίας, που βρίσκεται στην καρδιά του χωριού Armeniș της επαρχίας
Caraș-Severin, στη Ρουμανία, όπου οι βίσονες περιφέρονται ελεύθερα στην πλούσια
φύση.

Αυτή η πρωτοβουλία βοηθά τους τουρίστες να ανακαλύψουν τη φύση με άγριο τρόπο,
μαθαίνοντας, δουλεύοντας και ζώντας βιώσιμα σε μια ιδιόμορφη
πανεπιστημιούπολη και σε σπίτια της περιοχής. Αποστολή του WeWilder είναι να βρει
λύσεις βασισμένες στη φύση για ένα καλύτερο αύριο τόσο για τις τοπικές όσο και για τις
αστικές κοινότητες, με βιώσιμο τρόπο, για να υποστηρίξει τη βιοποικιλότητα σε μια από
τις μεγαλύτερες παρθένες περιοχές της Ευρώπης.

Το WWF, μαζί με την τοπική κοινότητα του χωριού Armenis και πρωτοπόρους στον
τομέα της βιώσιμης αρχιτεκτονικής, ξεκίνησε το 2020 τις εργασίες για το WeWilder - τον
πρώτο αγροτικό κόμβο στη Ρουμανία, ο οποίος περιλαμβάνει χώρους συν-εργασίας
και διαβίωσης. Η αγροτική πανεπιστημιούπολη στο Armenis, στα νοτιοδυτικά Καρπάθια
Όρη, στοχεύει να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ελεύθερους επαγγελματίες,
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και ντόπιους.

Η περιοχή που επιλέχθηκε για το έργο αυτό δίνει επίσης στους επισκέπτες την
ευκαιρία να ανακαλύψουν την άγρια φύση της Ρουμανίας: Πρόκειται για το μέρος στα
βουνά Tarcu όπου έχουν επανεισαχθεί βίσονες, μέσω της πρωτοβουλίας του WWF
Ρουμανίας σε συνεργασία με το Rewilding Europe. Περισσότεροι από 60 βίσονες
κυκλοφορούν σήμερα ελεύθεροι στα Νότια Καρπάθια.

"Το όραμά μας για το WeWilder είναι να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό κέντρο
καινοτομίας για τη φύση. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να εργαστείτε από
εδώ, να ξαναβρείτε την ενέργειά σας, να τρώτε υγιεινά και, παράλληλα, να βοηθήσετε
στη γέννηση ιδεών και πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο όραμα. Προτείνουμε στις
εταιρείες να προσφέρουν στις ομάδες τους εμπειρίες σε μια άγρια περιοχή όπου το
WWF εφαρμόζει προγράμματα προστασίας της φύσης. Αυτά τα μέρη μπορούν να
αποδειχθούν η καλύτερη πηγή έμπνευσης για την αειφορία και την επιχειρηματική
καινοτομία", δήλωσε η Orieta Hulea, διευθύντρια του WWF Ρουμανίας.

Η πανεπιστημιούπολη WeWilder θα αποτελείται από τρία ξύλινα σπίτια που
ονομάζονται Chilii και έναν κεντρικό χώρο που ονομάζεται Zâna (Νεράιδα), ο οποίος
στεγάζει έναν χώρο συνεργασίας, μια κοινοβιακή κουζίνα και μια βιβλιοθήκη. Τα ξύλινα
σπίτια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν έναν μικρό χώρο για μαγείρεμα
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και έναν χώρο εργασίας, έτσι ώστε ένα ή δύο άτομα να μπορούν να εργάζονται χωρίς
να έρχονται σε επαφή με άλλους.

Ο χώρος ακολουθεί τη φιλοσοφία της αόρατης αρχιτεκτονικής, που σημαίνει ότι τα
κτίρια θα ενσωματωθούν στο φυσικό τοπίο τόσο εμφανισιακά όσο και μέσω των
υλικών κατασκευής. Επιπλέον, η γυάλινη πρόσοψη θα προσφέρει στους επισκέπτες
εκπληκτική θέα στα βουνά Tarcu.

Το WeWilder βρίσκεται σε έναν κήπο που περιβάλλεται από δέντρα, ο οποίος θα
διαμορφωθεί από τον αρχιτέκτονα τοπίου Tiberiu Chereches. Εκτός από τη φύτευση
μίνι-δασών σφενδάμου, φλαμουριάς ή σημύδας δίπλα σε κάθε σπίτι, θα υπάρχει ένα
μικτό δάσος κοντά στο κεντρικό κτήριο Zâna. Θα υπάρχει επίσης ένας λαχανόκηπος και
μια περιοχή αεικαλλιέργειας, καθώς και ένας χώρος αφιερωμένος στην εκμάθηση
παραδοσιακού τρόπου χορτοκοπτικής, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη
βιοποικιλότητα των λιβαδιών, ανέφερε το WWF.

Η υπό κατασκευή πανεπιστημιούπολη του WeWilder συμπληρώνεται από ένα δίκτυο
παραδοσιακών πέτρινων σπιτιών, που βρίσκονται στο χωριό ή μέσα στη φύση και
έχουν ανακαινιστεί σε συνεργασία με τους κατοίκους του χωριού, τα οποία ήδη
υποδέχονται τους επισκέπτες. Υπάρχει επίσης το MuMA Hut - ένα "μικροσκοπικό
σπίτι" που χτίστηκε σε έναν τοπικό οπωρώνα, το οποίο ήταν υποψήφιο φέτος για το
Beta - τη μπιενάλε αρχιτεκτονικής στην Τιμισοάρα. Επιπλέον, αρκετοί ντόπιοι
προσφέρουν ήδη τοπικά πιάτα σε όσους διαμένουν εδώ ή ως γαστρονομικές εμπειρίες
στη φύση. Το WeWilder είναι ένα πρότυπο του WWF Panda Labs, που δημιουργήθηκε ως
απάντηση στην ανάγκη της αγροτικής κοινότητας να αναπτυχθεί ουσιαστικά και
βιώσιμα. Το WeWilder φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα από άποψη πράσινης
αρχιτεκτονικής και υπόδειγμα για την εφαρμογή μιας πράσινης, συμμετοχικής
μικροοικονομίας, με απήχηση σε όλη την περιοχή.

Οι πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας που εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι οι εξής: πρώτον, το γεγονός ότι η WeWilder λειτουργεί ως κοινωνική
επιχείρηση-σύμπραξη μεταξύ του WWF Ρουμανίας και των μελών της τοπικής
κοινότητας, για να βοηθήσει στην ενίσχυση της κοινότητας και να αξιοποιήσει τα
εμπορικά της περιουσιακά στοιχεία με βιώσιμο τρόπο. Μία άλλη κοινωνικά καινοτόμος
πτυχή είναι η εισαγωγή νέων αντιλήψεων και επιχειρηματικών μοντέλων στον
τουρισμό, βασισμένων στη βιωσιμότητα, όπως το μοντέλο ενός αγροτικού κόμβου -
ενός προορισμού για συν-εργασία, συν-βίωση και συν-δημιουργία με βιώσιμο τρόπο,
σε αγροτικό περιβάλλον.
Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της πρωτοβουλίας:
η πανεπιστημιούπολη έχει κατασκευαστεί με βάση τις αρχές του οικολογικού
σχεδιασμού, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες τάσεις
και την άνεση, ενώ χρησιμοποιεί εγχώρια υλικά και εργατικό δυναμικό. Μια άλλη πτυχή
της κυκλικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι το WeWilder προσφέρει προσεκτικά
σχεδιασμένες εμπειρίες/πακέτα δραστηριοτήτων, σε στενή σύνδεση με τη φύση και
την άγρια φύση, με βάση δραστηριότητες όπως η ποδηλασία, η γαστρονομία και η
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ανακάλυψη της φύσης, που πραγματοποιούνται με σεβασμό στη φύση, και με βιώσιμο
τρόπο.

Συγγραφέας: NERDA, εικόνες επίσης στο google drive
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Orange Valley

Facebook: orangeValleyBio
orangevalley.ro

Η Orange Valley είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στην επαρχία Νεάμτς της Ρουμανίας. Πρόκειται
για μια εταιρεία που ξεκίνησε από µια απλή φυτεία ιπποφαούς, μια ποικιλία πορτοκαλί άγριων
μούρων που απαντάται σε τοπικό επίπεδο, στην αυτοφυή χλωρίδα.

Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, στη δασοκομία, στη φαρμακευτική
καθώς και ως καλλωπιστικό φυτό. Ο καρπός του ιπποφαούς περιέχει διπλάσια ποσότητα
βιταμίνης C από τους καρπούς της αγριοτριανταφυλλιάς και 10 φορές περισσότερη από τα
εσπεριδοειδή.

Η Orange Valley δημιούργησε μία έντονη τοπική γεύση και ένα ισχυρό εμπορικό σήμα για την
επαρχία Νεάμτς, ξεκινώντας από αυτό το άγριο μούρο - o τοπικός πόρος, παράγοντας
φυσικούς χυμούς και σιρόπια, ψυχρής έκθλιψης και παρασκευασμένα την ημέρα πριν από την
παράδοση. Η πώληση αυτής της μάρκας ξεκίνησε μέσω εστιατορίων και ξενοδοχείων και
σύντομα έγινε γνωστή και τη ζητούσαν όλο και περισσότερα εστιατόρια και τουριστικοί
προορισμοί, αναδεικνύοντας την σε ένα αναζωογονητικό, υγιεινό και πιστοποιημένα βιολογικό
ποτό, που αντιπροσωπεύει το νομό.

Αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσιμο για τη μελέτη μας είναι το γεγονός ότι
πρόκειται για μια εταιρεία που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, έναν τοπικό παραγωγό που
αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τους τοπικούς πόρους - εμπλουτίζοντας με αυτό το θαυματουργό
φρούτο το "όνομα" του Νεάμτς ως εμπορικό σήμα και προορισμό αλλά και ολόκληρης της
χώρας. Δημιούργησαν ακόμη και μια νέα λέξη για το πιο δημοφιλές προϊόν τους, την "catinada"
από τη σύντμηση των λέξεων "catina", το ιπποφαές, και "limonada" που σημαίνει "λεμονάδα"
στα ρουμανικά.

Η Orange Valley φέρνει τη γεύση, το χρώμα και την ιστορία του θαυματουργού φρούτου μιας
απομακρυσμένης αγροτικής περιοχής της χώρας, εμπλουτίζοντας την τοπική οικονομία και
ενισχύοντας το εμπορικό σήμα του προορισμού.

Βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες του επιχειρηματικού μοντέλου:

● μικρή, οικογενειακή επιχείρηση
● βρίσκεται σε αγροτική περιοχή
● έχουν εντοπίσει ένα μοναδικό, συγκεκριμένο τοπικό χαρακτηριστικό (στην προκειμένη

περίπτωση, ένα προϊόν)

● αξιοποίηση τοπικών, πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων (στην προκειμένη
περίπτωση, ένα άγριο μούρο)

● καλλιεργούν τη σοδειά τους με βιώσιμο τρόπο
● με βάση μια σύντομη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (SFSC)

● με βάση την έννοια της υγιεινής διατροφής, μετατρέποντας μια τοπική υπερτροφή σε
αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα

● σφυρηλάτησε δεσμούς με την τουριστική βιομηχανία, αποτελώντας προμηθευτή της
τοπικής γεύσης

● καλή συνεργασία με τις αστικές περιοχές
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● στενά εποπτευόμενη και ελεγχόμενη αλυσίδα αξίας του προϊόντος (προμήθεια πρώτων
υλών, λειτουργίες παραγωγής και δραστηριότητες εμπορίας)

● δημιουργική και συνεχής χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των λύσεων μάρκετινγκ
(η Orange Valley έχει πολύ ισχυρή ταυτότητα και παρουσία στο διαδίκτυο, μέσω
ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης)

● απευθύνεται στο τοπικό κοινό, χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια με τα ονόματα των
προϊόντων στην τοπική γλώσσα- απευθύνεται επίσης σε μια διεθνή αγορά,
δημιουργώντας ένα εμπορικό σήμα στα αγγλικά - Orange Valley, το οποίο είναι το όνομα
της εταιρείας.
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Συγγραφέας: NERDA, εικόνες επίσης στο google drive
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Σύνδεσμος τεχνιτών Nemteanca

https://www.facebook.com/nemteanca
https://nemteanca.com/

Το 2002, συμμετείχαν στο έργο Εναρμόνιση των στόχων, των δεξιοτήτων και των
πόρων της ένωσης βιοτεχνών με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της αγοράς, ένα
έργο που χρηματοδοτήθηκε από το CIPE/USAID. Ο σκοπός ήταν να εδραιωθεί και να
αναπτυχθεί η δραστηριότητα του Συνδέσμου. Το αποτέλεσμα του έργου: συλλογή
προϊόντων χειροτεχνίας-αναμνηστικών, εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στο
μάρκετινγκ (τεχνικές πώλησης) των προϊόντων χειροτεχνίας και προώθηση της
δραστηριότητας της οργάνωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Young Craftsman, που
αναπτύχθηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ομένια, χρηματοδοτούμενο από το World
Learning, 25 νέοι εκπαιδεύτηκαν στην πρακτική εξάσκηση μιας τέχνης-χειροτεχνίας (η
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τεχνίτες του συλλόγου Nemteanca). Η Nemteanca
συμμετείχε στο έργο "Κέντρο εκμάθησης παραδοσιακών τεχνών", το οποίο
αναπτύχθηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ομένια και χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος PHARE-ACCESS, στο οποίο η
ομάδα-στόχος ήταν άτομα σε κοινωνικά μειονεκτική θέση, τα οποία με τη βοήθεια
τεχνιτών αναπτύσσουν δεξιότητες στην άσκηση μιας τέχνης ως πιθανή πηγή
προσωπικού εισοδήματος.

Ο Σύνδεσμος Τεχνιτών Nemţeanca ξεκίνησε σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές της
Ταργκου Νεάμτς την Creangă Land (ο Ion Creanga είναι ο πιο διάσημος Ρουμάνος
παραμυθάς), η οποία συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της ρουμανικής
πολιτιστικής ταυτότητας και στην αξιοποίηση της τουριστικής κληρονομιάς της
περιφέρειας Neamţ. Έτσι, με τη δημιουργία του πάρκου "Creangă Land" στην Ταργκου
Νεάμτς (γενέτειρα του μεγάλου παραμυθά) , δημιουργήθηκε κι ένας νέος τουριστικός
πόλος έλξης..

Ο Σύνδεσμος Τεχνιτών Nemţeanca συμμετέχει στην Ολοκληρωμένη Ομάδα Δράσης
(ΟΔΔ) και στην Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης
μέσω της προώθησης του τουρισμού, που δημιουργήθηκε στην επαρχία Neamţ και
υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω
Βιώσιμων Συμπράξεων (GRASP). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
δρομολογήθηκε η χρηματοδότηση του GRASP για την υποστήριξη της υλοποίησης των
σχεδίων εργασίας των Ομάδων Ολοκληρωμένης Δράσης. Το Περιφερειακό Ταμείο για
την Ανάπτυξη Συμπράξεων (DFID), στη Βορειοανατολική Περιφέρεια, χρηματοδότησε
το έργο "Λαϊκή χειροτεχνία, η επαγγελματική ταυτότητα της Μολδαβίας", που ξεκίνησε
από την Ένωση Βιοτεχνών Nemţeanca.

Λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της
Περιφερειακής Θεματικής Ομάδας "Τουριστική Ανάπτυξη", δηλαδή την "προώθηση
των παραδοσιακών αξιών", καθώς και τους προτεινόμενους άξονες παρέμβασης, τα
αποτελέσματα του έργου που δρομολογήθηκε είναι τα εξής:
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- αντιπροσωπευτική συλλογή προϊόντων χειροτεχνίας της ΒΑ περιοχής της Ρουμανίας,

- 30 βαθμοί για την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων,

- φυλλάδιο προώθησης για «διαδρομές χειροτεχνίας» από τη βορειοανατολική περιοχή
της Ρουμανίας.

Η ένωση συμμετέχει μόνιμα σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

Συγγραφέας: NERDA, εικόνες επίσης στο google drive

51



Στρατηγική Έξυπνου Χωριού - Κύθηρα

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el

"Το νησί των Κυθήρων στην Ελλάδα, γνωστό και ως Τσιρίγο από τους ντόπιους,
βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 θαλασσών και είναι γνωστό ως η γενέτειρα της θεάς
Αφροδίτης. Το νησί μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας και
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικρών οικισμών, με συνολικό πληθυσμό περίπου
4000 κατοίκους. Η μεγαλύτερη προσδοκία μας είναι να κρατήσουμε τη νεολαία μας
στην περιοχή, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για νέους και δραστήριους
ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν στο νησί.
Η τοπική μας οικονομία βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και τη γεωργία, αλλά και σε
άλλους τομείς, όπως το εμπόριο και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης και της υγείας. Θα θέλαμε να προωθήσουμε τη γεωργική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο νησί με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι
να ενισχύσουμε την παραγωγή τοπικών προϊόντων, κυρίως την παραγωγή
ελαιολάδου, μελιού, καθώς και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ
παράλληλα θα προωθήσουμε και θα διατηρήσουμε τα τοπία, τα οικοσυστήματα και τη
βιοποικιλότητα των Κυθήρων.
Θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τον ποιοτικό τουρισμό, υποστηρίζοντας εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, μέσω της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, της φυσικής
ομορφιάς του νησιού καθώς και των τοπικών προϊόντων. Η τοπική μας κοινότητα είναι
πολύ ισχυρή με μια καλά διατηρημένη τοπική ταυτότητα που αποτελείται από
διάφορους τοπικούς συλλόγους και οργανώσεις. Μέσω της συμμετοχής μας στο έργο
Smart Rural 21 ελπίζουμε να αποκτήσουμε νέες ιδέες και έμπνευση για την ανάπτυξη
ενός στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή προσεγγίσεων έξυπνων χωριών. " Η
Ομάδα Τοπικής Δράσης Νήσων Αττικής, ο δήμαρχος του νησιού και το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι οι κύριοι φορείς που συμμετέχουν ενεργά στο
πρώτο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης της στρατηγικής του έξυπνου χωριού για το
προεπιλεγμένο χωριό, το νησί των Κυθήρων, στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου
Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century.
Η διαδικασία ξεκίνησε από την ΟΤΔ Νήσων Αττικής, το οποίο υποστήριξε τα Κύθηρα
κατά τη φάση υποβολής της αίτησης για να γίνει προεπιλεγμένο έξυπνο χωριό. Η ΟΤΔ
Αττικής είναι ένα δίκτυο συνεργασίας των δήμων της περιφερειακής ενότητας των
νησιών της Αττικής. Αποτελείται από οκτώ (8) νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας
Αττικής και δώδεκα (12) άλλους τοπικούς συλλόγους (που εκπροσωπούν τον αλιευτικό,
αγροτικό, πολιτιστικό, τουριστικό τομέα). Έχει έντονο ενδιαφέρον για τα έξυπνα χωριά,
καθώς είναι εταίρος στο έργο LEADER TNC για τα "έξυπνα χωριά" και ενεργό μέλος του
Δικτύου Έξυπνων Χωριών.
Ο κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, δήμαρχος Κυθήρων και πρόεδρος της Επιτροπής
Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER/CLLD Νήσων Αττικής, υποστήριξε με
ενθουσιασμό τη διαδικασία και συμμετέχει ενεργά στην εκκίνηση της ανάπτυξης της
στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά. Επιπλέον, η υποστήριξη για την ανάπτυξη και την
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εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής έξυπνων χωριών καθοδηγείται και συντονίζεται
από τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, το ΓΠΑ που ανήκει
επίσης στην Ομάδα Συντονισμού. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες που διορίζονται από τον
εταίρο του έργου Smart Rural έχουν άμεσους οικογενειακούς δεσμούς στην περιοχή των
Κυθήρων και ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη της ανάπτυξης έξυπνων χωριών.
Το ΓΠΑ, ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ελλάδα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της
στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά υποστηρίζοντας, πρώτον, την προετοιμασία της, τη
στρατηγική για τα έξυπνα χωριά - Κύθηρα 3, καθοδηγώντας το νησί σε όλα τα στάδια
ανάπτυξης της στρατηγικής, εντοπίζοντας και κινητοποιώντας εξειδικευμένους
εμπειρογνώμονες όταν χρειάζεται και εντοπίζοντας καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους
για την ανάπτυξη της στρατηγικής όπου και όταν χρειάζεται.
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BORGOFUTURO

www.borgofuturo.net/en/

Η κοινωνική καινοτομία είναι η συμμετοχική διαδικασία που οργανώθηκε στο πλαίσιο
του φεστιβάλ, αναλύοντας τα αποτελέσματά του και μελετώντας το ως παράδειγμα
δραστηριοποίησης σε αγροτικές περιοχές. Μια τέτοια διαδικασία έχει ως κύριους
στόχους την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη κοινών οραμάτων,
αποσκοπώντας στη δημιουργία των βάσεων για την από κοινού πραγματοποίηση
δράσεων που θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της περιοχής. Το BORGOFUTURO, μια
εμπειρία αγροτικής αναγέννησης μέσω της τέχνης και φεστιβάλ με έδρα το Ripe San
Ginesio, στην περιφέρεια Marche, είναι ένας από τους επιλεγέντες
φορείς-πολλαπλασιαστές. Το έργο προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου
του Ripe San Ginesio, ενός μικρού χωριού της περιφέρειας Marche, και της ένωσης Borgo
Futuro, η οποία αποτελείται από μια ομάδα νέων ανθρώπων που είναι αφοσιωμένοι
στον τόπο και ασχολούνται με πολιτιστικές παραγωγές και περιβαλλοντικές μελέτες. Το
BORGOFUTURO γεννήθηκε το 2010 ως ένα "Φεστιβάλ Αειφορίας σε κλίμακα χωριού", με
την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε ένα σχέδιο για την αναγέννηση του Ripe San
Ginesio, το οποίο επανενεργοποίησε το ιστορικό του κέντρο - που ορίζεται ως Borgo -
μέσω της παραχώρησης δημοτικών χώρων σε βιοτέχνες και τοπικά καταστήματα.
Όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη, το COVID19 έπληξε σοβαρά τις πολιτιστικές
πρωτοβουλίες των αγροτικών περιοχών, οι οποίες συχνά βασίζονται σε παραδοσιακές
δομές οργάνωσης και δεν είναι σε θέση να προσαρμοστούν στους κανονισμούς
ασφαλείας που απαιτεί η υγειονομική έκτακτη ανάγκη (De Luca et al, 2020).
Ταυτόχρονα, η ανάγκη για ανοιχτούς χώρους, κοινωνικές αποστάσεις και μέτρα
ασφαλείας, ώθησαν το φεστιβάλ που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα μόνο στο Ripe S.
Ginesio, να επανεφεύρει τον εαυτό του και να ταξιδέψει μεταξύ 5 διαφορετικών δήμων.
Με αυτόν τον τρόπο, δέκα χρόνια μετά τη γέννησή του, το BORGOFUTURO διευρύνει το
πεδίο εφαρμογής του σε άλλους τέσσερις γειτονικούς δήμους, οι οποίοι αποφασίζουν
να αγκαλιάσουν το πρόγραμμά του και να φιλοξενήσουν ένα μήνα κοινών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων το καλοκαίρι του 2020 με την ονομασία "Borgofuturo+, il buon contagio"
(στα ελληνικά "η καλή διασπορά").
Ξεκινώντας από τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που προέκυψαν από την κρίση
COVID-19, οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι απαραίτητες στις αγροτικές περιοχές για να
γίνουν συζητήσεις, να διατυπωθούν απόψεις, να δημιουργηθούν καινοτομίες και να
ληφθούν αποφάσεις για θέματα όπως οι πολιτιστικές υπηρεσίες και υποδομές, το
οικολογικό δίκτυο, η διαχείριση των τοπικών πόρων και ο τουρισμός. Οι δυνατότητες, οι
καίριες πτυχές και οι συγκεκριμένες προτάσεις θα συζητηθούν στην ενότητα των
αποτελεσμάτων, διαμορφώνοντας προτεραιότητες και διατυπώνοντας συστάσεις για
τον μελλοντικό σχεδιασμό, και εξετάζοντας την ευκαιρία που έχουν οι μικρές πόλεις της
ενδοχώρας να συσπειρωθούν, να δικτυωθούν και να συντονίσουν τις προσπάθειες
σχεδιασμού για την επίτευξη κοινών στόχων. Οι διοικήσεις των Ripe San Ginesio,
Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno και Sant'Angelo in Pontano, που βρίσκονται στην
κοιλάδα Fiastra, αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα διαδημοτικό έργο, το οποίο μπορεί να
λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η περιοχή
βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο άλλων περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών. Μέσω
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των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ακολουθώντας την
προσέγγιση LEADER, η Περιφέρεια Marche χρηματοδοτεί τα "Ολοκληρωμένα τοπικά
σχέδια" (ΟΤΠ), τα οποία ένωσαν διάφορους δήμους σε ένα σχέδιο με στόχο την
ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής, κάτω από την ονομασία
"Κοιλάδα Fiastra, ένας τόπος εμπειριών". Δίπλα στο ΟΤΠ, μια περαιτέρω πρόταση
υλοποιείται από την ιταλική εθνική στρατηγική για την ενδοχώρα (SNAI), η οποία
προωθεί τη βελτίωση των βασικών τοπικών υπηρεσιών και υποδομών με βάση τον
τόπο στην πιλοτική περιοχή "Alto Maceratese". Σε αυτό το χωρικό πλαίσιο, οι
εκπρόσωποι των πέντε δήμων που συμμετέχουν στο Borgofuturo + συναντήθηκαν, για
να θέσουν τα θεμέλια κοινών γραμμών σχεδιασμού, δουλεύοντας πάνω στα
μακροσκοπικά θέματα της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής. Οι συνεργατικές
μέθοδοι που δοκίμασαν οι πέντε δήμοι (με τη μορφή τεσσάρων συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης) έθεσαν τη βάση για κοινές δράσεις που θα συμβάλουν στην
αναγέννηση της περιοχής σύμφωνα με τη μεθοδολογία RURITAGE. Διοργανώθηκαν
τέσσερις διαφορετικές εκδηλώσεις που αποτελούνταν από μία συνεδρίαση
στρογγυλής τραπέζης και στη συνέχεια από μία δημόσια εκδήλωση. Αυτές οι τέσσερις
εκδηλώσεις, που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του φεστιβάλ,
φιλοξένησαν μαζί εκπροσώπους τοπικών φορέων και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
επί του θέματος. Οι συντονιστές αυτών των συζητήσεων ήταν μέλη της ένωσης Borgo
Futuro και δημοτικοί υπάλληλοι. Κάθε στρογγυλή τράπεζα αποτελούταν από έως 18
συμμετέχοντες και είχε δύο συντονιστές. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες
υπερέβαιναν τον αριθμό αυτό, οργανώθηκαν δύο παράλληλα τραπέζια. Η συνολική
δομή της συζήτησης συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας συντονιστών πριν από την
ημερίδα. Οι τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκαν μεταξύ
Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα βασικά θέματα: 1ο
στρογγυλό τραπέζι: Μικρές πόλεις, υποδομές και υπηρεσίες για την αναγέννηση των
αγροτικών περιοχών. Ο στόχος εδώ ήταν να καθοριστεί μια διαδημοτική στρατηγική για
την αναζωογόνηση της περιοχής μέσω της χαρτογράφησης και της
επαναδραστηριοποίησης υπολειτουργούντων χώρων και με την κοινή χρήση
υποδομών και υπηρεσιών. 2ο στρογγυλό τραπέζι: Καινοτόμα σχέδια για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βελτίωση της γνώσης της περιοχής. Στόχος ήταν η
σύλληψη καινοτόμων σχεδίων για τα σχολεία της κοιλάδας της Φιάστρας για την
προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την
ενίσχυση της εδαφικής γνώσης των παιδιών. 3ο στρογγυλό τραπέζι: Κοινός
προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στόχος ήταν ο καθορισμός ενός
πρωτοκόλλου για την παραγωγή και τον προγραμματισμό πολιτιστικών πρωτοβουλιών
μέσω κοινών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων. 4ο στρογγυλό τραπέζι:
Οινο-γαστρονομία και ποιοτικά τοπικά προϊόντα. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός
δικτύου σε διαδημοτική κλίμακα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και εμπορίας.
Σε κάθε εκδήλωση, η συζήτηση γύρω από το προκαθορισμένο θέμα ακολούθησε την
ίδια δομή μέσω α) μιας πρώτης μικρής παρουσίασης και επαναπροσδιορισμού του
θέματος από κάθε συμμετέχοντα, β) της ανάλυσης των δυνατών σημείων της περιοχής
και των καλών πρακτικών, γ) του εντοπισμού των κρίσιμων σημείων και δ) της
υπόδειξης πιθανών προτάσεων. Σύμφωνα με την ίδια τη φύση των BORGOFUTURO και
RURITAGE, που είναι συνεχώς προσανατολισμένα προς τη συμμετοχή και την τοπική
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δραστηριοποίηση, ορίστηκε μια συμμετοχική διαδικασία, που περιλαμβάνει εργαστήρια
και συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών
έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει το RURITAGE,
προσδιορίζοντας τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς ανά τύπο (πολιτική, έρευνα,
βιομηχανία και υπηρεσίες και δημόσιοι χρήστες) και ανά τομέα ενδιαφέροντος
σύμφωνα με τα προσδιορισμένα θέματα (υπηρεσίες και υποδομές, εκπαίδευση, τέχνη
και φεστιβάλ, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, τρόφιμα και γαστρονομία). Η επιλογή
των ενδιαφερομένων έγινε με την υποστήριξη των πέντε τοπικών διοικήσεων,
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή ενδιαφερομένων και από τις πέντε περιοχές. Ζητήθηκε
συγκεκριμένα από τους δήμους να συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε άτομα ανά
εργαστήριο ανά δήμο. Εκτός από την άμεση εμπλοκή των διοικήσεων, τα εργαστήρια
διαδόθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων των δήμων και των διαύλων επικοινωνίας
του φεστιβάλ Borgofuturo+, που πραγματοποιείται παράλληλα. Επιπλέον, οι
εκδηλώσεις του φεστιβάλ οργανώθηκαν προκειμένου να προσφέρουν μια περαιτέρω
ευκαιρία για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προσεγγίστηκαν στα στρογγυλά
τραπέζια.
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Τοπική αλυσίδα αξίας για γαλακτοκομικά προϊόντα στην περιοχή των

χωριών των Σαξόνων στην Τρανσυλβανία (Viscri)

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/

Δημιουργία μιας τοπικής αλυσίδας αξίας για γαλακτοκομικά προϊόντα στην περιοχή
των χωριών των Σαξόνων στην Τρανσυλβανία (Viscri), η οποία θα προσθέσει αξία στο
γάλα που παράγεται από αγελάδες που τρέφονται με χόρτο και ανήκουν σε
κτηνοτρόφους της περιοχής.
Χρηματοδοτείται από: Carrefour Foundation
Διάρκεια του έργου: Μάρτιος 2019 - Μάρτιος 2020 (1 έτος)
Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας τοπικής αλυσίδας αξίας για τα γαλακτοκομικά
προϊόντα στην περιοχή των χωριών των Σαξόνων στην Τρανσυλβανία (Târnava Mare),
η οποία θα προσθέσει αξία στο γάλα που παράγεται από αγελάδες που τρέφονται με
χόρτο και ανήκουν σε κτηνοτρόφους της περιοχής.
Η περιοχή της Târnava Mare είναι μία από τις πλουσιότερες της Ευρώπης όσον αφορά
τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Οι αγελάδες που βόσκουν σε αυτά τα βοσκοτόπια σε
ένα "φυσικό βιολογικό" γεωργικό σύστημα παράγουν γάλα υψηλής ποιότητας, το
οποίο μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά με αναλύσεις, καθώς είναι ιδιαίτερα πλούσιο
σε υγιεινές και γευστικές ενώσεις και στοιχεία. Με αυτή την πρώτη ύλη μπορεί να
παραχθεί ένα τυρί, το οποίο είναι μοναδικό και διαθέτει εκ φύσεως υψηλή ποιότητα.
Το έργο αυτό έχει ως στόχο να επιτρέψει στις αγροτικές κοινότητες (περίπου 5.000
οικογένειες) της περιοχής, τους διαχειριστές αυτής της γης, να της δώσουν την αξία
που της αξίζει, αναπτύσσοντας ένα επιχειρηματικό όραμα, διαφοροποιώντας τα
προϊόντα τους από προϊόντα βιομηχανικής ποιότητας, ξεφεύγοντας από την "παγίδα"
της εξειδικευμένης αγοράς, η οποία μπορεί να μειώσει τον όγκο των πωλήσεων, να
επωφεληθούν από την καινοτομία στην παραγωγή και, τελικά, να επιτρέψουν
μακροπρόθεσμα την αειφόρο επιβίωση αυτών των τοπίων και των κοινοτήτων τους.
Τι θα κάνουν στη συνέχεια
- Θα βρουν πιθανές συνταγές,
- Θα προβούν σε επισκευή του κτιρίου παραγωγής τυριού, αγορά και εγκατάσταση
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εργαστηριακού εξοπλισμού για τον έλεγχο της
ποιότητας. Η σταθερή ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της
αγοράς. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Ρουμανία
είναι η άνιση ποιότητα,
- Θα ξεκινήσουν την παραγωγή των πρώτων παρτίδων προϊόντων στη μονάδα
επεξεργασίας γάλακτος,
- Θα καθορίσουν τα κριτήρια ποιότητας του τυριού Viscri (από το αγρόκτημα έως το
τελικό προϊόν).
- Θα καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή,
συμπεριλαμβανομένου του τύπου των ζωοτροφών,
- Σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ, της συσκευασίας, των εμπορικών σημάτων.

57

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/


Το έργο αυτό θα συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και θα ενθαρρύνει τους νέους να
παραμείνουν στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Το Viscri, όπως πολλά χωριά στη Ρουμανία (και όχι μόνο), υποφέρει από την έλλειψη
αμοιβαίας εμπιστοσύνης που υπονομεύει την ικανότητα των ντόπιων να αντέχουν στις
κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις. Το έργο θα αποτελέσει καταλύτη για τη συνεργασία
και την εμπιστοσύνη.
Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και μεγαλύτερη επίγνωση
της σημασίας των γεωργικών τοπίων υψηλής φυσικής αξίας στη Ρουμανία και θα τα
στηρίζουν περισσότερο μέσω των αγοραστικών τους επιλογών.
Ωφελούμενοι
Αγρότες: 50 μέλη του συλλόγου από το Viscri.

Κοινότητα: η κοινωνική συνοχή θα αυξηθεί στην κοινότητα Viscri, 300 άτομα. Σε

μεγαλύτερη κλίμακα, 5.000 αγροτικές οικογένειες στην Tarnava Mare (εμπορική

περιοχή). Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη διαχέονται.

Καινοτομία και προώθηση ελκυστικών μέσων διαβίωσης σε αγροτικές περιοχές

Η φιλοσοφία της ADEPT είναι να συνδυάζει την καινοτομία με την παράδοση και όχι να
συντηρεί τα τοπία υψηλής φυσικής αξίας όπως σε ένα μουσείο. Η ADEPT χρησιμοποιεί
την καινοτομία σε διάφορα επίπεδα για να κάνει την περιοχή πιο ελκυστική για τους
επισκέπτες και πιο ενδιαφέρουσα από οικονομική άποψη για τους ντόπιους. Για
παράδειγμα, έχουμε εισαγάγει στην περιοχή νέου τύπου χορτοκοπτικά μηχανήματα,
πολύ καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών και του περιβάλλοντος. Σε
επίπεδο επισκεπτών και μάρκετινγκ, η ADEPT χρησιμοποιεί εφαρμογές για smartphone
και ΜΚΔ για την προώθηση του τουρισμού και των τροφίμων στην περιοχή. Η ADEPT
ελπίζει να αναπτύξει νέα προϊόντα, όπως βόειο κρέας υψηλής αξίας, και μοναδικά
τοπικά τυριά, κατάλληλα για το τοπίο και για την απρόσκοπτη διαχείριση των λιβαδιών.
Σε επίπεδο μεταποίησης, η ADEPT έχει αναπτύξει μια μονάδα επεξεργασίας
λαχανικών-φρούτων. Η ADEPT είχε ισχυρό τοπικό αντίκτυπο. Τώρα, σε συνεργασία με
την TFT Forest Trust Rurality, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το έργο σε ένα άλλο
επίπεδο, όπου μπορούμε να έχουμε πιο ευρύ και ουσιαστικό αντίκτυπο και να
βοηθήσουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό αγροτών που ζουν και συντηρούν αυτά τα
μοναδικά τοπία, στην Τρανσυλβανία και σε άλλα μέρη της Ρουμανίας. Το έργο αυτό θα
πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους ντόπιους, ώστε οι αγρότες να μην
χρειάζεται να προσπαθούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές ανταγωνιστικές
προς τα βιομηχανικά παραγόμενα, αλλά να εισπράττουν ένα αντίτιμο γι' αυτά που θα
λαμβάνει υπόψη την προστασία της φύσης και την ποιότητα των τροφίμων.
Μοιραζόμαστε την επιθυμία να καινοτομήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε ένα
ευημερούν μέλλον για τις κοινότητές τους και τα οικοσυστήματα στην Τρανσυλβανία με
εκείνους τους οικονομικούς φορείς της αλυσίδας αξίας που μοιράζονται τα ίδια
συμφέροντα και αξίες.
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Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παρέχει στην κοινότητα αυτή μεγαλύτερη
οικονομική σταθερότητα και να δημιουργήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα μπορεί
να να χρησιμοποιηθεί και από άλλες κοινότητες.

Στόχοι:

Προσθήκη τοπικής αξίας στο γάλα που παράγεται στο Târnava Mare- δημιουργία και
εμπορία προϊόντων που φέρουν όλη τη μοναδικότητα της περιοχής.

Συνεργασία με μια μικρή αλλά ισχυρή κοινότητα. Το χωριό Viscri είναι το
καταλληλότερο. Διαθέτει περίπου 350 αγελάδες, εκ των οποίων οι 180 είναι
γαλακτοπαραγωγικές. Αρχικά θα συνεργαστούμε με την Ένωση Αγροτών του Viscri και
αργότερα θα επεκτείνουμε το έργο σε γειτονικά χωριά με αντίστοιχα χαρακτηριστικά ως
προς το τοπίο και την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα.

Από κοινού σχεδιασμός με στόχο την επιτυχία. Η ADEPT θα συνεργαστεί με τους
αγρότες για τη διαχείριση της επένδυσης και τη δημιουργία της μονάδας παραγωγής,
ενώ θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία που προσφέρει η TFT.

Δημιουργία μιας αυθεντικής συνταγής τυριού, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις προτιμήσεις της αγοράς, να έχει υψηλή ποιότητα και να αντιπροσωπεύει τη
μοναδικότητα του τοπίου της Târnava Mare. Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και
περισσότερο μέσω του φαγητού τους τη σύνδεση με τη φύση και να είναι σίγουροι ότι
τα τρόφιμα που καταναλώνουν είναι υγιεινά. Το τυρί Viscri θα τους επιτρέψει να
επωφεληθούν και από τα δύο.

Συγγραφέας: Irene's Travel
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Επαναχρησιμοποίηση, μείωση και ανακύκλωση ανθεκτικών και

μακρόβιων υλικών ιστιοπλοΐας για μοντέρνες τσάντες.

https://www.facebook.com/Saltybag , https://saltybag.com/

Η Salty bag γεννήθηκε ως ιδέα κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου του Ιστιοπλοϊκού
Ομίλου Κέρκυρας τον Ιανουάριο του 2013. Η Salty Bag δημιουργήθηκε για να σχεδιάσει
και να κατασκευάσει χειροποίητες τσάντες υψηλής αντοχής, επαναχρησιμοποιώντας
και αξιοποιώντας υλικά, με γνώμονα τις χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με έδρα την Κέρκυρα, η Salty Bag αποκαθιστά
παροπλισμένα ιστία, ιστιοσανίδες, αλεξίπτωτα, τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο
ζωής τους στη θάλασσα, προσφέροντας τους μια νέα ζωή και αξία. Κάθε προϊόν Salty
Bag είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμη και μετά το τέλος του κύκλου ζωής του.
Όταν επαναχρησιμοποιούνται οι πρώτες ύλες, αντί να δημιουργούνται νέα προϊόντα
από παρθένα υλικά, υπάρχει μικρότερη επιβάρυνση για την οικονομία. Η
επαναχρησιμοποίηση είναι ένας οικονομικός τρόπος για να αποκτούν οι άνθρωποι
όλων των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων τα αντικείμενα που χρειάζονται. Πιο
συγκεκριμένα, η Salty Bag χρησιμοποιεί υφάσματα από ιστία, ένα ιδιαίτερα ισχυρό και
ανθεκτικό υλικό, το οποίο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της ζωής του στη θάλασσα,
διατηρεί την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, καθιστώντας το ιδανικό για την
κατασκευή δυνατών και κομψών ταξιδιωτικών τσαντών.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής νέων προϊόντων, οι περιορισμένοι εξ αρχής φυσικοί
πόροι εξαντλούνται και τα ανεπιθύμητα υλικά απορρίπτονται και ρυπαίνουν το
περιβάλλον. Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αποκτήσουν τα αγαθά που
χρειάζονται σε προσιτές τιμές. Ένας τρόπος για την αποτροπή της σπατάλης, τη
βελτίωση των κοινοτήτων και την άνοδο της υλικής ευημερίας των πολιτών είναι να
αξιοποιούνται χρήσιμα προϊόντα που απορρίπτονται από εκείνους που πια δεν τα
θέλουν ή δεν τα έχουν ανάγκη και να προσφέρονται σε εκείνους που τα χρειάζονται.

Η Salty bag αποτρέπει την παραγωγή απορριμμάτων σχεδιάζοντας και
κατασκευάζοντας χειροποίητα αυτές τις πάνινες τσάντες ώστε να είναι
επαναχρησιμοποιήσιμες.. Επίσης, προτρέπουν τους πελάτες τους να τους
επιστρέψουν την παλιά τους Salty bag για να την μετατρέψουν σε καινούργια.
Συγχρόνως, κάθε φορά που ένας πελάτης επιστρέφει μια Salty bag στην επιχείρηση,
προσφέρουν έκπτωση 30% για τη νέα του αγορά. Η Salty Bag χαρακτηρίζεται επίσης ως
μάρκα Vegan, καθώς δεν χρησιμοποιεί καθόλου δέρμα από ζώα (μόνο δέρματα φυτικής
προέλευσης) και όλα τα υλικά τους είναι από ύφασμα sunbrella, ανακυκλωμένη
πολυεστερική επένδυση, ανακυκλώσιμη επένδυση από παρθένο πολυεστέρα,
ανακυκλωμένες ζώνες καθισμάτων και φυσικό σχοινί.

60

https://www.facebook.com/Saltybag


Ανακύκλωση υλικών που θεωρούνται απόβλητα
Συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων (λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, ιστιοπλοΐα)
Νέες μέθοδοι κατασκευής και ανακύκλωσης
Καινοτόμες διεργασίες και προϊόντα
Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της
ρύπανσης από την εξόρυξη, την κατασκευή και την απόρριψή τους

Καμία επιβλαβής ουσία για τον άνθρωπο

Συγγραφέας: IDEC, εικόνες?
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Armoni Upatras - Υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος

https://armoniupatras.com/en/home/

Η εταιρεία Armoni Upatras I.K.E. δημιουργήθηκε με απόφαση του Πανεπιστημίου
Πατρών και της τεχνικής εταιρείας Armoni MT, με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και
υλοποίηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον και την ενέργεια με μηδενική
απανθρακοποίηση. Η εταιρεία έχει έδρα τις Σέρρες, στην Κεντρική Μακεδονία, και
συνεργάζεται με υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και όχι μόνο.
Η εταιρεία αναπτύσσει έργα στους τομείς των συμβατικών (ηλιακή, αιολική κ.λπ.) και
άλλων (υδρογόνο) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της επεξεργασίας
αποβλήτων. Ορισμένες από τις κύριες υπηρεσίες της είναι:

● Παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας: H2 Power είναι μια τεχνολογία
που δεν δημιουργεί απόβλητα (τα μόνα απόβλητα που παράγει είναι υδρατμοί)
και δεν προκαλεί κανενός είδους ρύπανση. Έχει σχεδιαστεί για να απαλλάξει
την υπάρχουσα και τη μελλοντική βιομηχανική παραγωγή ενέργειας από τις
επιβλαβείς εκπομπές ορυκτών καυσίμων.

● Αεριοποίηση βιομάζας: Στην Ελλάδα, τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα
(δυνητική βιομάζα) ισοδυναμούν με 3-4 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το
χρόνο. Οι προοπτικές για τη χρήση της βιομάζας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά
ευοίωνες. Οι τεχνολογίες μετατροπής τους σε βιοενέργεια είναι πολλές και
αρκετά διαφορετικές: θερμικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες.

● Αεριοποίηση στερεών αποβλήτων: Το έργο αφορά την κατασκευή και θέση σε
λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την καύση του αερίου
που παράγεται από τη διαδικασία αεριοποίησης στερεών αστικών αποβλήτων.
Η καινοτομία του έγκειται στο ότι για την αεριοποίηση εφαρμόζεται ελεγχόμενη
ατμόσφαιρα αέρα με αποτέλεσμα τη μερική καύση μέσω της οποίας
χρησιμοποιούνται κατάλληλοι καταλύτες ώστε να μην αφήνονται στο
περιβάλλον αέριοι, υγροί αλλά και στερεοί ρύποι. Η αεριοποίηση είναι μια
ενδόθερμη θερμική διεργασία κατά την οποία η στερεή βιομάζα μετατρέπεται
σε καύσιμο αέριο. Το τελικό προϊόν είναι ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Η εταιρεία κάνει τα πρώτα της βήματα και υποστηρίζεται από έμπειρους ειδικούς σε
όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς, με την επίσημη έγκριση του Πανεπιστημίου
Πατρών. Η καινοτομία της εταιρείας έγκειται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της
απόκτησης ανανεώσιμης ενέργειας από το υδρογόνο, ένα συνεχώς διευρυνόμενο και
αυξανόμενο πεδίο στον παροιμιώδη χάρτη της εξάλειψης των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα..

Στόχος είναι να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο
μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η προσπάθεια που
καταβάλλουν στην παρούσα φάση είναι να αποκτήσουν μια περιβαλλοντικά
ωφέλιμη, μακροχρόνια και οικονομικά βιώσιμη επιχειρηματική παρουσία.
Μακροπρόθεσμα ο ρόλος μιας "πράσινης" επιχείρησης είναι να διασφαλίζει τη
βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων (όπως το νερό, η ενέργεια και οι
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πρώτες ύλες) και την εξοικονόμησή τους, καθώς και να επενδύει στην προστασία και
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο απειλείται.

Φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργό
Επενδύσεις σε χρόνο και ενέργεια στην έννοια της κυκλικής οικονομίας
Καμία παραγωγή στερεών αποβλήτων
Συνεχής έρευνα για μια βιώσιμη αλλαγή

Χρήση πράσινων και καινοτόμων τεχνολογιών
 

Συγγραφέας: IDEC, εικόνες?
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Κεφαλάς Α.Ε.

http://www.organicvillage.gr/company_el.html

https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE

%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE%95-1835

46791727790

Ο Κεφαλάς βρίσκεται στη Λακωνία, κοντά στην αρχαία Σπάρτη και τον ποταμό
Ευρώτα. Οι ελιές καλλιεργούνται με τεχνικές που δεν περιέχουν χημικά. Η μετάβαση
στη βιολογική καλλιέργεια ξεκίνησε το 1995 και για την καλύτερη παραγωγή και
διακίνηση των προϊόντων δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους παραγωγούς
βιοκαλλιεργητές που δημιούργησαν την εταιρεία Κεφαλάς Α.Ε.
Πρωταρχικός σκοπός και μέλημα της εταιρείας είναι η πιστή εφαρμογή τεχνικών και
μεθόδων βιολογικής γεωργίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας:

● καλλιέργεια ελαιόδεντρων χωρίς τη χρήση χημικών φαρμάκων και λιπασμάτων,
● μάζεμα ελιάς με παραδοσιακό τρόπο,
● ψυχρή έκθλιψη,
● συσκευασία, αποθήκευση και διάθεση στην αγορά υπό συνεχή

παρακολούθηση και έλεγχο.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων εξαιρετικής
ποιότητας, καθιστώντας την εταιρεία πρωτοπόρο στον τομέα της και μία από τις
κυριότερες "πράσινες" επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Γιατί όμως η βιολογική γεωργία είναι σημαντική και ωφέλιμη; Επειδή έχει ως στόχο την:
● Συνολική προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης

(προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, διασφάλιση της
βιοποικιλότητας),

● Βιώσιμη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων (όπως το νερό, το
έδαφος, η οργανική ύλη),

● Διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας και της βιολογικής δραστηριότητας του
εδάφους,

● Διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των ζώων,

Προστασία της υγείας των γεωργών και των καταναλωτών από την έκθεση σε

επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Δίκτυο διαδικτυακής και φυσικής κοινότητας
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Κυκλική οικονομία
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Προώθηση της βιολογικής γεωργίας

Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο

Συγγραφέας: IDEC, εικόνες?
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Βιοϋλικά για τη μόδα, τα έπιπλα, τη συσκευασία, την

αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές

https://www.vegeacompany.com/

Η εταιρεία VEGEA ιδρύθηκε το 2016 στο Μιλάνο, με σκοπό να ενθαρρύνει τη διασλυνδεση

μεταξύ του τομέα της χημείας και αυτού της γεωργίας για την δημιουργία καινοτόμων και

οικολογικά βιώσιμων προϊόντων. Η Vegea, χρησιμοποιώντας ως δευτερογενείς συνθετικές

πρώτες ύλες παράγωγα πετρελαίου,  αναπτύσσει προϊόντα φυτικής προέλευσης  για τη μόδα,

τα έπιπλα, τη συσκευασία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές.

Ενισχύοντας τη χρήση ανανεώσιμων πόρων ως εναλλακτική λύση

των μη ανανεώσιμων ορυκτών, οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναπτυχθεί με βάση την

εκμετάλλευση βιομάζας και φυτικών πρώτων υλών. Οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα επιτρέπουν στη Vegea να δημιουργήσει συνέργειες και συμπράξεις με

τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς της βιομηχανίας και της έρευνας.

Επενδύει σταθερά σε ερευνητικές δραστηριότητες για τη συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων

τεχνολογιών και διαδικασιών με ελαφρύ περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η βιωσιμότητα αποτελεί

έναν από τους πυλώνες των πολιτικών κοινωνικής ευθύνης της Vegea, και βασίζεται σε

παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν φυτικές πρώτες ύλες, ανακυκλωμένα υλικά και

πολυμερή βιολογικής προέλευσης.

Η Vegea αξιοποιεί τη βιομάζα και τα υπολείμματα της αγροτικής βιομηχανίας ως υψηλής

αξίας πρώτες ύλες και δημιουργεί νέα υλικά για τη μόδα, τα έπιπλα, τη συσκευασία, την

αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με ιταλικά οινοποιεία, η εταιρεία Vegea έχει αναπτύξει μια

διαδικασία για την αξιοποίηση αποβλήτων οίνου: στέμφυλα, (όπως φλούδες, στελέχη και

σπόρους σταφυλιών) που απορρίπτονται κατά την παραγωγή οίνου. Στη διαδικασία

παραγωγής δεν εμπλέκονται τοξικοί διαλύτες, βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες ουσίες για τον

άνθρωπο και το περιβάλλον.
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Αναζητούμε συνεχώς βιώσιμες λύσεις προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας νέες

εφαρμογές βιοϋλικών, ακολουθώντας όλες τις διεργασίες από την πρώτη εργαστηριακή

ανάλυση μέχρι την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα.

Αξιοποίηση υλικών που θεωρούνται απόβλητα

Συνεργασία μεταξύ τομέων ( χημικός, γεωργικός)

Νέες γεωργικές μέθοδοι

Καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα

Μηδενικά απόβλητα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της ρύπανσης από

την εξόρυξη, την κατασκευή και τη διάθεση.

Χωρίς επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο
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Συνεργατική κατανάλωση και οικονομία διαμοιρασμού από την GoCar στην

Ιρλανδία 

Το Εθνικό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΕΣΚ) της Ιρλανδίας διεξήγαγε ενδελεχή
έρευνα και συνέστησε πολιτικές που σχετίζονται με πρακτικές κυκλικής οικονομίας στη χώρα
με σκοπό την καθιέρωση βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Για να το επιτύχει αυτό, ο οργανισμός διεξήγαγε δραστηριότητες υπό την ηγεσία της
κοινότητας με την υποστήριξη ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σε
ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να εντοπίσει τις νικηφόρες πρακτικές τόσο στις ιρλανδικές
επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία των πολιτών. Η μελέτη εντοπίζει τους βασικούς
υποστηρικτές καθώς και τα πιο κρίσιμα εμπόδια για την ανάπτυξή τους στο πλαίσιο της
επίτευξης μιας συστημικής αλλαγής στις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και διερευνά την
ανάγκη διατομεακών μεθόδων που θα καθιερώσουν μια βαθιά ολοκληρωμένη κυκλική
οικονομία.

Η GoCar υλοποίησε την περίπτωση της "Συνεργατικής κατανάλωσης και της οικονομίας
διαμοιρασμού". Σε αυτή την περίπτωση, το κύριο βάρος δόθηκε στο ρόλο της οικονομίας
διαμοιρασμού, στην ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων και στην έναρξη δράσεων σε
επίπεδο κοινότητας. Η βασική ιδέα για την οικονομία διαμοιρασμού είναι ότι στις
ανεπτυγμένες οικονομίες, τα προϊόντα και τα αγαθά είναι υπερβολικά με αποτέλεσμα την
υποαξιοποίηση της συνολικής χωρητικότητας. Μέσω μιας ποικιλίας στρατηγικών, όπως η
ενοικίαση, η ανταλλαγή, ο δανεισμός, η ανταλλαγή και η δωρεάν παραχώρηση, η πρακτική
αυτή αποσκοπεί στον διαμοιρασμό της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που
υπολειτουργούν.

Το GoCar είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ιρλανδία που παρέχει υπηρεσία κοινής χρήσης
αυτοκινήτων, λειτουργώντας με το μοντέλο της πληρωμής ανά διαδρομή και με προγράμματα
συνδρομής. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στη χρέωση των πελατών με βάση την
ώρα και τα χιλιόμετρα, επιπλέον μιας εφάπαξ αμοιβής για να γίνουν μέλη της λέσχης GoCar.
Η συνδρομή μέλους περιλαμβάνει την ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας και τα καύσιμα. Οι
πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης σε μία από τις 30.000 θέσεις
στάθμευσης στο Δουβλίνο. Η GoCar καταβάλλει ένα τέλος άδειας στην τοπική αρχή για την
κάλυψη του κόστους στάθμευσης.

Η εταιρεία οδηγήθηκε στην πρακτική της οικονομίας διαμοιρασμού μετά από έρευνα που
έδειξε ότι ένα μέσο αυτοκίνητο είναι κατά 90% σταθμευμένο, τα γραφεία είναι κατά 30-50%
του χρόνου κενά, το 30% των τροφίμων σπαταλιέται και το μέσο ηλεκτρικό τρυπάνι
χρησιμοποιείται μόνο για δώδεκα λεπτά σε σχέση με τη συνολική διάρκεια ζωής του
(McKinsey, 2015). Προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας μεταξύ των
αυτοκινήτων και των οχημάτων στην πόλη, η εταιρεία έχει δει την ανάπτυξη μοντέλων κοινής
χρήσης αυτοκινήτων με την κοινή χρήση από πολλούς χρήστες.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του GoCar είναι η εταιρική σχέση με τις
τοπικές αρχές (Dublin City Council, Cork City Council, Fingal και Dún Laoghaire-Rathdown
County Councils) και την κεντρική κυβέρνηση. Μαζί με την τοπική αρχή, η εταιρεία
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δημιούργησε μια υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων προκειμένου να επεκτείνει τις
υπηρεσίες της και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Εμπόδια:

● Η αγορά δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τη νέα ιδέα της "οικονομίας του διαμοιρασμού
● Όλο και περισσότεροι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητο, οπότε μειώθηκε η ανάγκη να

μοιράζονται ένα αυτοκίνητο.
● Δεν υπήρχε νομοθετικός ορισμός του car-sharing
● Περιορισμένες υπηρεσίες και λογισμικό για την υποστήριξη της ιδέας
● Δυσκολία στη δημιουργία κατάλληλης ασφάλισης
● Οικονομική κρίση και περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια εκκίνησης

Οφέλη:

● Αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και της ποδηλασίας
● Εξάλειψη της ταλαιπωρίας που σχετίζεται με την ιδιοκτησία αυτοκινήτου
● Νεοαναδυόμενο οικονομικό μοντέλο
● Εξοικονόμηση χρημάτων
● Περιστασιακή χρήση αυτοκινήτου έναντι περιβαλλοντικών εκτιμήσεων
● Σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας της χώρας
● Συμβολή στην κυκλική οικονομία instraftructure
● Συνεργατικές καταναλώσεις

Αναφορά:

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2021 από
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf.

Το GoCar εισήγαγε νέες πρακτικές που βασίζονται στην οικονομία διαμοιρασμού και τη
συνεργατική κατανάλωση, προκειμένου να ξεκινήσει δράσεις υπό την ηγεσία της κοινότητας.

Η πρωτοβουλία της εταιρείας την κατέστησε παράγοντα αλλαγής στον τομέα της
κοινωνικής καινοτομίας, οδηγώντας σε έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης, ακόμη και στον
τρόπο ζωής όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την περιβαλλοντική συνείδηση. Ως εκ
τούτου, τηρήθηκαν οι κύριες αρχές της κυκλικής οικονομίας ως εξής:

● Οικολογικός σχεδιασμός με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας, τον έλεγχο της χρήσης
των αυτοκινήτων, την υποστήριξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την
ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος

● Η οικονομία της λειτουργικότητας και η υπεύθυνη κατανάλωση με βάση τη χρήση
μόνο όσων χρειάζονται και όταν χρειάζονται, αποφεύγοντας την αγορά αυτοκινήτων
που δεν χρησιμοποιούνται πλήρως

● Βελτίωση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, δεδομένου ότι όχι μόνο τα
αυτοκίνητα αλλά και τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούνται πλέον σε
πλήρη δυναμικότητα
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Η εταιρεία υποστηρίζεται επίσης από τις δημόσιες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών που
προσφέρουν δωρεάν στάθμευση στους πελάτες και υποστηρίζουν την επαναφόρτιση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργώντας τις σχετικές υποδομές.

https://www.gocar.ie/  

Τίτλος εικόνας: GoCar case-H1-ποδηλατώντας μαζί
Πηγή: www.pixabay.com

Τίτλος εικόνας: GoCar case-H1-car parking
Πηγή: www.pixabay.com

Τίτλος εικόνας: GoCar: θήκη-H1-παρκόμετρο
Πηγή: www.pixabay.com
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Ανακύκλωση πλαστικών & κλειστού βρόχου στην Ιρλανδία από την

Wellman International

Καθώς μία από τις κύριες πτυχές της κυκλικής οικονομίας είναι η ανακύκλωση των υλικών, η
πρακτική της ανακύκλωσης κλειστού βρόχου έρχεται να αυξήσει την αξία των
ανακυκλωμένων υλικών μέσω μιας συνεπούς και τακτικής διαδικασίας. Η ανακύκλωση
κλειστού βρόχου έχει επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στα πλαστικά ως υλικό προτεραιότητας
λόγω του κρίσιμου ρόλου τους σε πολλές εφαρμογές (ιατρικές συσκευές, τεχνολογίες
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορές, συσκευασία τροφίμων, μείωση των αποβλήτων
κ.λπ. Παρά τα οφέλη των πλαστικών μέσω, η κυκλική οικονομία έχει φέρει αρκετές
προκλήσεις στην πρώτη γραμμή της συνειδητής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Αυτές
περιλαμβάνουν:

● Ωκεάνια πλαστικά απόβλητα
● Απώλεια αξίας μέσω υγειονομικής ταφής
● Κακώς ελεγχόμενη αποτέφρωση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
● Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
● Χρήση προσθέτων που προκαλούν "πολύ μεγάλη ανησυχία" για την ανθρώπινη υγεία
● Μόλυνση των πλαστικών μετά την κατανάλωση στην Ιρλανδία
● Υψηλό κόστος απασχόλησης για την ανακύκλωση
● Περιορισμός της αγοράς στην προμήθεια πρώτων υλών
● Δεν υπάρχει υποδομή συλλογής
● Διαρροή υλικών

Η στρατηγική για τα πλαστικά κυκλικής οικονομίας προτείνει τη χρήση μηχανισμών
χρηματοδότησης και περιλαμβάνει:

● περιορισμοί στην υγειονομική ταφή πλαστικών που περιλαμβάνονται στα αστικά
απόβλητα

● Ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας και της βιοαποικοδομησιμότητας
● στόχευση των πλαστικών θαλάσσιων αποβλήτων
● καθορισμός στόχου 55% για την ανακύκλωση και την προετοιμασία για

επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας

Η Wellman International είναι κορυφαίος κατασκευαστής μη συνεκτικών ινών από
πολυεστέρα που δημιουργούνται από ανακυκλωμένο πολυαιθυλενοτερεφθαλικό εστέρα
(PET) μετά την κατανάλωση και μετά τη βιομηχανία. Η εταιρεία έχει γίνει ο πιο δημοφιλής
ανακυκλωτής φιαλών ΡΕΤ που επεξεργάζεται περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια φιάλες
κάθε χρόνο. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με σχεδόν 100 άλλους προμηθευτές πρώτων
υλών παρέχοντας ένα ευρύτερο φάσμα "αποβλήτων" PET για ανακύκλωση. Η Wellman
International είχε ως στόχο να αυξήσει την προμήθεια PET από τη χώρα, καθώς οι
περισσότερες πρώτες ύλες εισάγονται. Καθώς η κύρια πρόκληση απορρέει από το γεγονός ότι
η εξαγωγή αποβλήτων οδηγεί σε αντικίνητρο για τη δημιουργία εγχώριων αγορών για
ανακυκλωμένα υλικά, η εταιρεία εστιάζει στην προστιθέμενη αξία που αποκομίζεται από τα
πλαστικά που θα ήταν απόβλητα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση ολόκληρου του συστήματος
συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης. Κατά συνέπεια, η Wellman International επένδυσε
στην αύξηση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών καθιστώντας την επανεπεξεργασία
και την ανακύκλωση κλειστού κυκλώματος πιο βιώσιμες από εμπορική άποψη.
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Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς για την ανακύκλωση αποβλήτων θα εξασφαλίσει
καινοτόμα συστήματα συλλογής που θα μετριάσουν τον κίνδυνο διαρροής αποβλήτων (για
παράδειγμα, θαλάσσια απορρίμματα). Έτσι, η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία
μπορεί να καθιερώσει μια βελτιωμένη οικονομία των πλαστικών μαζί με άλλα μέτρα, όπως η
αποϋλοποίηση, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών συστημάτων
συλλογής.

Αναφορά:

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2021 από
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf.

Η Wellman International στοχεύει σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που σχετίζεται με
τα συστήματα συλλογής, την επανεπεξεργασία και την ανακύκλωση υλικών που διαφορετικά
θα αποτελούσαν απόβλητα.
Η πρακτική της ανακύκλωσης κλειστού κυκλώματος και η άποψή της να δημιουργήσει μια
πιο βιώσιμη αγορά για την ανακύκλωση και τα ανακυκλωμένα υλικά συνεπάγεται μια
κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση που θα έχει συλλογικό αντίκτυπο σε σχέση με τις
εφαρμογές των πλαστικών.
Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες της εταιρείας βασίζονται στη βιώσιμη προμήθεια, τη
βιομηχανική οικολογία, την παράταση της διάρκειας ζωής των υλικών και την εισαγωγή
νέων ιδεών για τη βελτίωση της πρόληψης, της διαχείρισης, της επανεπεξεργασίας και
της ανακύκλωσης των αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλαστικά.
Αυτό οδήγησε σε αυξανόμενες εξελίξεις στα βιοπλαστικά και άλλα βιοπροϊόντα και στις
δευτερογενείς αγορές για τα απόβλητα ως βασική προοπτική της κυκλικής οικονομίας.
https://www.wellman-intl.com/  

Τίτλος εικόνας: Πλαστικά μπουκάλια
Πηγή: www.pixabay.com
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Τίτλος εικόνας: Wellman case-H1-collection bins
Πηγή: www.pixabay.com

Τίτλος εικόνας: Wellman case-H1-waste
Πηγή: www.pixabay.com

Σχεδιασμός για την κυκλική οικονομία στην Ιρλανδία από την Perch

Ο οικολογικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό παράγοντα της κυκλικής οικονομίας, με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνιστά να καθορίζεται το 80% του περιβαλλοντικού κόστους του
προϊόντος κατά τη φάση του σχεδιασμού, με σκοπό η κυκλικότητα να εξετάζεται στρατηγικά
σε αρχικό στάδιο. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι, όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν, ο
σχεδιασμός του παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η διαδικασία επισκευής, η
ανθεκτικότητα και η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί διεξοδικά, ώστε να
μεγιστοποιείται η ανάκτηση των υλικών που χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της διάρκειας
ζωής του προϊόντος. Ομοίως, ο σχεδιασμός υπηρεσιών είναι σημαντικός όταν πρόκειται για
τον σχεδιασμό (επανα)αξιοποιήσιμων υπηρεσιών που ενισχύουν την κυκλική οικονομία.
Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες κοινής χρήσης, επισκευής, συλλογής
και ανακύκλωσης. Φυσικά, η σημασία του επικοινωνιακού σχεδιασμού δεν μπορεί να
υποβαθμιστεί, καθώς είναι επίσης σημαντικές οι στρατηγικές branding που όχι μόνο
ενημερώνουν αλλά και ενθουσιάζουν τους ανθρώπους για το ρόλο τους στην κυκλική
οικονομία.

Μιλώντας για το ιρλανδικό πλαίσιο της πολιτικής σχεδιασμού, αξίζει να αναφερθεί ότι το
48% του τομέα του σχεδιασμού ανήκει στις υπηρεσίες ψηφιακού σχεδιασμού,
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συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του σχεδιασμού
ιστοσελίδων. Τούτου λεχθέντος, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη πολιτική σχεδιασμού στη
χώρα, αν και η ιρλανδική κυβέρνηση επένδυσε στο Έτος Ιρλανδικού Σχεδιασμού το 2015,
χρηματοδοτώντας περισσότερα από 180 τοπικά έργα, ορισμένα από τα οποία σχετίζονται με
τον κοινωνικό σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα. Μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτής της
πρωτοβουλίας ήταν και το "Πλαίσιο πολιτικής για το σχεδιασμό στις επιχειρήσεις στην
Ιρλανδία", το οποίο προωθεί τη βάση για μια μελλοντική βαθύτερη ανάλυση της πολιτικής
σχεδιασμού στην Ιρλανδία.

Η περίπτωση της Perch

Η Perch είναι μια εταιρεία σχεδιασμού προϊόντων που εδρεύει στο Δουβλίνο και ειδικεύεται
στο σχεδιασμό επίπλων με γνώμονα την έρευνα. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει, μεταξύ άλλων,
την καρέκλα Ray Chair για το δημοτικό σχολείο παρέχοντας ένα εργονομικό κάθισμα που
προάγει την ενεργητική μάθηση, καθώς μειώνει τον στατικό χρόνο καθισμάτων και έχει πιο
δυναμική κίνηση, ενώ φροντίζει για τα προβλήματα της πλάτης. Αν και η καρέκλα δεν
σχεδιάστηκε αρχικά με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τα κομμάτια και τα ελάχιστα
υλικά της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική ανακύκλωση παρέχοντας μια καλή
εικόνα για τους σχεδιαστές για τον οικολογικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η εταιρεία επισημαίνει το
γεγονός ότι ακόμη και αν η κυκλική οικονομία λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός
προϊόντος, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που οι σχεδιαστές δεν μπορούν να ελέγξουν και
ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα, ακόμη και αν η
καρέκλα είναι κατασκευασμένη από υαλοενισχυμένο νάιλον που επιτρέπει τη δημιουργία
ενός ελαφρού προϊόντος που είναι πιο βιώσιμο και ανθεκτικό, το υλικό αυτό δεν
ανακυκλώνεται συνήθως αν και τεχνικά είναι ανακυκλώσιμο.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχύσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, η Perch
επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και εργάστηκε
περισσότερο στις φάσεις έρευνας και ανακάλυψης πριν από τη δοκιμή και την εμπορική
διάθεση του προϊόντος. Αυτό το μοντέλο όμως απαιτεί μια πιο συστηματική προσέγγιση για
την αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι η
εταιρεία πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης,
προκειμένου να εμβαθύνει τη γνώση σχετικά με το κοινό-στόχο και τον τομέα για τον οποίο
σχεδιάζει προϊόντα. Ένα ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με την κίνηση και τις στρατηγικές
σχέσεις της Perch είναι ότι η προοπτική της ομάδας σχεδιαστών επηρεάζεται από
μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που λειτουργούν ως ηγέτες στον οικολογικό
σχεδιασμό για την κυκλική οικονομία. Ως εκ τούτου, η Perch έχει θέσει ως στόχο να
προωθήσει την ανάγκη της ατζέντας της κυκλικής οικονομίας στις εταιρείες σχεδιασμού ως
μέρος της προσέγγισης του front end design.

Αναφορά:

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2021 από
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf.  

Παρόλο που το κύριο προϊόν της Perch δεν σχεδιάστηκε αρχικά με βάση τις βασικές αρχές
της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές και συμβιωτικές σχέσεις με
τους πελάτες, προκειμένου να κατανοήσει σε βάθος την ομάδα-στόχο της.
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Αυτή η κοινωνική επένδυση επηρέασε τη νοοτροπία της εταιρείας για την εφαρμογή του
οικολογικού σχεδιασμού και τη βιωσιμότητα της βιομηχανικής και εδαφικής οικολογίας
με έμφαση στην ανακύκλωση και τα ανακυκλώσιμα σχέδια.
https://www.perch.ie/ 

Τίτλος εικόνας: Πηγή: www.pixabay.com

Τίτλος εικόνας: γυαλί, ανακύκλωση
Πηγή: www.pixabay.com

Τίτλος εικόνας: Σύμπραξη: Περίπτωση Perch-H1-partnership
Πηγή: www.pixabay.com
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Vaillant. 140 χρόνια εμπειρίας και ιδιαίτερης προσοχής στο περιβάλλον

https://www.vaillant.it/home/
Η εταιρεία Vaillant, ηγέτης στην προμήθεια έξυπνων συστημάτων για το σπίτι,
εφαρμόζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω: του προγράμματος SEEDS, του
προγραμματικού μανιφέστου The Green Evolution και της διαφημιστικής εκστρατείας για
την απόσυρση παλαιών / αναποτελεσματικών λεβήτων.
Κύριοι στόχοι:

1. 25% μείωση των εκπομπών CO2 του ομίλου
2. Μηδενικά ατυχήματα, που σημαίνει εφαρμογή ενός προγράμματος ασφάλειας

μηδενικών ατυχημάτων
3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών ανάπτυξης προϊόντων

Κάθε πελάτης με την αντικατάσταση του λέβητά του θα έχει επταετή εγγύηση και θα

συμβάλει στην ανάπτυξη των δέντρων στις προστατευόμενες περιοχές στο πάρκο του

Ticino (Λομβαρδία) και στην κοιλάδα Aniene (Λάτσιο). Χάρη σε αυτό το έργο, η αλλαγή

του λέβητα σημαίνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των αερίων του θερμοκηπίου

και του CO2 στην ατμόσφαιρα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγεται μεταξύ των

κυριότερων αιτιών αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων στον κόσμο, καθώς

και επιδεινώνει τη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή. Μια μικρή χειρονομία για τη

φύτευση δέντρων, αλλά απαραίτητη για εμάς και το περιβάλλον.

● Φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργό
o Επενδύσεις σε χρόνο και ενέργεια στην έννοια της κυκλικής οικονομίας
o Τίποτα δεν είναι σπατάλη, όλα μπορούν να μετασχηματιστούν
o Συνεχής έρευνα για μια βιώσιμη αλλαγή

● Αυτοαναγέννηση των προϊόντων

Συγγραφέας: DLEARN, εικόνες βλέπε φάκελο στο google drive
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Off Grid Italia

https://www.offgriditalia.org/

Η Off Grid Italia είναι μια πολιτιστική ένωση που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τις
διαδικασίες διαβίωσης με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έκφραση Off the
Grid έχει διάφορες έννοιες: αποσύνδεση από το δίκτυο ενέργειας, διαβίωση εκτός
συστήματος.
Στην Ιταλία χρειάζονται πολύ λίγα για να πετύχετε μια ζωή εκτός δικτύου!

Οι άνθρωποι εκτός δικτύου θέλουν να:

● Μη σπαταλούν τρόφιμα - ενέργεια - νερό - αντικείμενα - ρούχα
● Αφιερώνονται στην αυτοκατασκευή καθημερινών αντικειμένων, ίσως με

άχρηστα υλικά
● Παράγουν μόνοι τους τρόφιμα
● Μειώσουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος
● Προσεγγίσουν την οικονομία εναλλακτικά, όπως με ανταλλαγή προϊόντων ή με

κεφαλαιοποίηση χρόνου εργασίας
● Χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
● Ασκήσουν μια εντελώς αποσυνδεδεμένη από τα δίκτυα ζωή, σε πλήρη

αυτονομία.
● Το σύνθημα είναι: ανθεκτικότητα 100% made in Italy!

Η Off Grid θέλει να διαδώσει αυτή τη φιλοσοφία στην Ιταλία και να χτίσει τον τρόπο
σκέψης OFF GRID με συγκεκριμένα έργα. Η Off Grid ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό
του πρώτου λούνα παρκ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στο θέμα της
επαναχρησιμοποίησης (Reland)

Δίκτυο διαδικτυακής και φυσικής κοινότητας
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Κυκλική οικονομία
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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SONNENTOR

www.sonnentor.com/en-gb;

https://www.facebook.com/Sonnentor/

Η SONNENTOR καλλιεργεί και εμπορεύεται με μεγάλη επιτυχία βιολογικά βότανα και
μπαχαρικά σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Αυστρίας, κοντά στα σύνορα με την
Τσεχία. Η εταιρεία με έδρα το Waldviertel είναι γνωστή διεθνώς. Η Sonnentor έχει
μεγάλη οικολογική δέσμευση. Οι συσκευασίες χωρίς πλαστικό, τα προϊόντα χωρίς
φοινικέλαιο, οι ουδέτερες οικονομίες CO2 και το άμεσο εμπόριο με βιοκαλλιεργητές,
καθιστούν τη SONNENTOR πρότυπο για άλλες εταιρείες. Οικονομικά, η εταιρεία
ακολουθεί το δρόμο της ισορροπίας του κοινού καλού αντί του μέγιστου κέρδους (βλ.
www.ecogood.org), το οποίο είναι ένα σύστημα συνειδητής εξισορρόπησης, που θέτει
τη συμβολή μιας εταιρείας στο κοινό καλό στο επίκεντρο της παραγωγής και της
πώλησης. Η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής - καλά και
υγιή εδάφη, τα φυτά έχουν χρόνο να αναπτυχθούν μέχρι τη συγκομιδή, τα υπολείμματα
επιστρέφουν στο έδαφος.

Διαφορετικότητα: Οι εργαζόμενοι προέρχονται από 10 διαφορετικά έθνη, το 55% των
επικεφαλής της ομάδας είναι γυναίκες. Μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με ειδικές
ανάγκες μπορούν να βρουν δουλειά στη SONNENTOR, καθώς και συνταξιούχοι που
αναζητούν μια ενδιαφέρουσα απασχόληση. Αυτοί ξεναγούν τους επισκέπτες στο
αγρόκτημα και στους χώρους παραγωγής.

Η εταιρεία συνεργάζεται με εταίρους που παράγουν στη Ρουμανία, το Κοσσυφοπέδιο,
τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Αλβανία.

Η SONNENTOR διαθέτει προϊόντα σε δικά της καταστήματα (μέχρι στιγμής στην Αυστρία
και τη Γερμανία) και μέσω συστήματος franchise (π.χ. σε φαρμακεία), καθώς και σε
ηλεκτρονικό κατάστημα. Εκδίδουν επίσης ένα περιοδικό για πελάτες και φίλους. Η
εταιρεία έχει βραβευθεί για κοινωνικά, οικονομικά και, βεβαίως, ειδικά βιολογικά της
προϊόντα.

Για όσους θέλουν να επισκεφθούν και να διανυκτερεύσουν στους βοτανόκηπους

οργανώνονται ειδικά οικολογικά καραβάνια "LAND-LOFTS

Οι συσκευασίες χωρίς πλαστικό, τα προϊόντα χωρίς φοινικέλαιο, οι ουδέτερες από

άποψη CO2 δραστηριότητες και οι απευθείας συναλλαγές με βιοκαλλιεργητές,

καθιστούν τη SONNENTOR πρότυπο για άλλες εταιρείες. Οικονομικά, η εταιρεία

ακολουθεί το δρόμο της ισορροπίας του κοινού καλού αντί του μέγιστου κέρδους (βλ.

www.ecogood.org), το οποίο είναι ένα σύστημα συνειδητής εξισορρόπησης που θέτει τη
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συμβολή μιας εταιρείας στο κοινό καλό στο επίκεντρο της παραγωγής και της

πώλησης. Η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής - καλά και

υγιή εδάφη, τα φυτά έχουν χρόνο να αναπτυχθούν μέχρι τη συγκομιδή, τα υπολείμματα

επιστρέφουν στο έδαφος.

Συγγραφέας: EUROGEO MLF, εικόνες στο φάκελο:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTU-444AczyTHYMOwK1u85cEgUU_sz0F
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Το Βέλγιο, οδεύοντας προς μια κυκλική οικονομία

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy

50 χρόνια ζωής το 2022, έρχεται αυτός ο σύνδεσμος και το άρθρο σχετικά με την
κυκλική οικονομία του Βελγίου και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι πολιτικές
που θα την υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Βέλγιο βαδίζει ήδη στο
δρόμο για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας μέσω της κυκλικής οικονομίας.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι τρεις αυτόνομες περιφέρειες
-Βρυξέλλες-Πρωτεύουσσα, Βαλλονία και Φλάνδρα- συντάσσονται σε αυτή την
προσπάθεια. "Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κλιματικά
ουδέτερη και αποδοτική ως προς τους πόρους απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση: δεν
επιτυγχάνεται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων μεμονωμένα. Η επιστήμη, η
τεχνολογία και η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθούν για τη μετάβαση αυτή. Το Βέλγιο
είναι έτοιμο να αναλάβει το ρόλο του και να δώσει το παράδειγμα", δήλωσε η
Marie-Christine Marghem, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αειφόρου
Ανάπτυξης του Βελγίου. Η κυκλική οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική
δραστηριότητα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εμείς, η
κυβέρνηση των Βρυξελλών, θέλουμε να είμαστε μεταξύ των πρωτοπόρων: θέλουμε να
δείξουμε ότι αυτό είναι εφικτό!", δήλωσαν σε κοινή δήλωσή τους ο Alain Maron,
υπουργός για την κλιματική μετάβαση, και η Barbara Trachte, υφυπουργός εξωτερικών
αρμόδια για την οικονομική μετάβαση. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP) και το Brussels Environment (η περιβαλλοντική υπηρεσία της περιφέρειας
Βρυξελλών), μαζί με τους Ecocity Builders και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Δεδομένων
Πόλεων, ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της μετάβασης
της πόλης σε μια κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσχεδίου δεικτών
(δείτε την έκθεση για λεπτομέρειες) με τις Βρυξέλλες ως μια από τις πιλοτικές πόλεις
του. Το UNEP εργάζεται επίσης σε μια μεθοδολογία για τη μέτρηση του αριθμού των
θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Το UNEP και το Βέλγιο, συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο

Το Βέλγιο είναι ισχυρός πολιτικός και οικονομικός υποστηρικτής του έργου του UNEP.
Από το 1973 συνεισφέρει αδιάλειπτα στο βασικό ταμείο του UNEP, το Ταμείο
Περιβάλλοντος, και βρίσκεται σταθερά στον κατάλογο των 10 πρώτων
συνεισφερόντων. Το Βέλγιο είναι επίσης ένα από τα λίγα κράτη μέλη που
αναλαμβάνουν πολυετείς δεσμεύσεις για τη βασική χρηματοδότηση του UNEP. "Έχουμε
θέσει φιλόδοξους στόχους μέσω της Ατζέντας 2030. Πρέπει να επιλύσουμε πολύπλοκα
αλληλένδετα ζητήματα που καλύπτουν ολόκληρο τον κόσμο: και το Βέλγιο έχει
δεσμευτεί να τα επιτύχει. Το UNEP διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο - φέρνοντας
επιστημονικά στοιχεία- συγκαλώντας ανθρώπους- δείχνοντας το δρόμο για εμάς...
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πρόκειται για τις μελλοντικές μας γενιές και το UNEP είναι βασικός εταίρος σε αυτό",
δήλωσε ο Alexander De Croo, ο Βέλγος υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, το Βέλγιο υποστηρίζει το έργο του UNEP για την επιτάχυνση της
μετάβασης σε οικονομίες που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και είναι
βιώσιμες.

Προς μηδενικά απόβλητα

Ένας από τους στόχους του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας είναι τα μηδενικά
απόβλητα, όπου όλα τα υλικά διατηρούνται σε κυκλοφορία. Το 2016, το Βέλγιο
κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανακύκλωση
αποβλήτων- σχεδόν το 77% των συνολικών αποβλήτων στο Βέλγιο ανακυκλώθηκε. Τι
συμβαίνει με τα απόβλητα στο Βέλγιο; Παρ' όλα αυτά, το Βέλγιο έχει θέσει
υψηλότερους στόχους. Μέχρι το 2050, η περιοχή της Φλάνδρας θέλει να έχει μια
κυκλική οικονομία όπου τίποτα δεν θα σπαταλιέται. Στη Βαλλονία, τα οργανικά
απόβλητα θα διαχωρίζονται από τα ακατέργαστα οικιακά απόβλητα σε όλη την περιοχή
μέχρι το τέλος του 2025. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση του δικτύου
επισκευαστικών καφέ και την ενθάρρυνση της μίσθωσης υλικών αγαθών αντί της
αγοράς τους. Αρκετές "πράσινες συμφωνίες" -εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ
ιδιωτικών, δημόσιων και κυβερνητικών εταίρων- έχουν επίσης δρομολογηθεί στο
Βέλγιο για τη στήριξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Κυκλική κατασκευή

Ο τομέας των κτιρίων και των κατασκευών παρέχει καλά παραδείγματα για το πώς οι
πράσινες συμφωνίες μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επί του
παρόντος, ο τομέας παγκοσμίως αντιπροσωπεύει το 36% της χρήσης πρωτογενούς
ενέργειας και το 39% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την
ενέργεια. Χρησιμοποιεί επίσης μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων -και παράγει
απόβλητα. Η μετάβαση από τη διαχείριση των αποβλήτων στη διαχείριση των πρώτων
υλών στον τομέα αποτελεί μια ευκαιρία να μετατραπούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι σε
οικονομικές ευκαιρίες που θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων, θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προσθέσουν αξία για τους κατοίκους.

Βιώσιμη διατροφή

Το τι και πώς τρώμε είναι εξίσου σημαντικό για την υγεία του πλανήτη όσο και για τη
δική μας υγεία. Οι πόλεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη μείωση των
εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων,
ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι ο πληθυσμός τους έχει ασφαλή πρόσβαση σε
βιώσιμα, υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα. Η βελγική πόλη της Γάνδης στη
Φλάνδρα ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις που εγκαινίασε τη δική της
αστική πολιτική για τα τρόφιμα το 2013, με την ονομασία Ghent en Garde. Χάρη στις
λαϊκές αγορές των προαστίων και σε μια νέα πλατφόρμα διαχείρισης εφοδιασμού για
τους επαγγελματίες αγοραστές, τα τοπικά τρόφιμα γνωρίζουν τώρα μεγάλη άνθηση.
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Τα πλεονάζοντα τρόφιμα διανέμονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, γεγονός
που ταυτόχρονα ανακουφίζει τη φτώχεια και μειώνει τις εκπομπές CO2. Το 2019, η
πρωτοβουλία ήταν ένας από τους νικητές του Παγκόσμιου Βραβείου Δράσης για το
Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών.
Η ενίσχυση του δικτύου των επισκευαστικών καφενείων και η ενθάρρυνση της μίσθωσης
υλικών αγαθών αντί της αγοράς τους. Αρκετές "πράσινες συμφωνίες" - εθελοντικές
συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων και κυβερνητικών εταίρων - έχουν επίσης
δρομολογηθεί στο Βέλγιο για τη στήριξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Ο διαδικτυακός οδηγός
βιώσιμης δόμησης των Βρυξελλών παρέχει συμβουλές για την αποσυναρμολόγηση, την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση/αναβάθμιση δομικών υλικών. Ως παράδειγμα
δράσεων που έχουν αναληφθεί στη Βαλλονία, σκυρόδεμα και τούβλα από κατεδαφισμένα
κτίρια μετατρέπονται σε φιλικά προς το περιβάλλον οδοστρώματα στην επαρχία Namur. Η
πολιτική για τα αστικά τρόφιμα το 2013, με την ονομασία Ghent en Garde. Χάρη στις
λαϊκές αγορές των προαστίων και σε μια νέα πλατφόρμα διαχείρισης εφοδιασμού για τους
επαγγελματίες αγοραστές,, τα τοπικά τρόφιμα γνωρίζουν πλέον άνθηση. Ένα
αναθεωρημένο διατροφικό τρίγωνο υπάρχει πλέον στη Φλάνδρα, με διατροφικές οδηγίες για
έναν υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Λαμβάνει υπόψη τόσο την υγεία των πολιτών όσο και
την υγεία του πλανήτη, καθώς ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τρώνε περισσότερα προϊόντα
φυτικής προέλευσης και να μην σπαταλούν τρόφιμα.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

www.greenwin.be/fr/page/pepit

www.digitalwallonia.be/en

www.digitalwallonia.be/fr/publications/geochallenge 15 http://www.valbiom.be/

Το Παρατηρητήριο Οικολογικής Καινοτομίας λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη
συστηματική συλλογή και ανάλυση ενός εκτεταμένου φάσματος πληροφοριών σχετικά
με την οικολογική καινοτομία, οι οποίες συγκεντρώνονται από ολόκληρη την Ε.Ε. και
από άλλες σημαντικές οικονομικές περιοχές του πλανήτη, και αποτελεί μια
ολοκληρωμένη και πολύτιμη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την οικολογική
καινοτομία για τις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών καινοτομίας, ενώ
παράλληλα συνιστά μια στέρεη βάση για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της
χάραξης πολιτικής. Το Παρατηρητήριο προσεγγίζει την οικολογική καινοτομία ως ένα
φαινόμενο πειθούς που είναι παρόν σε όλους τους οικονομικούς τομείς και, ως εκ
τούτου, σχετικό με όλους τους τύπους καινοτομίας, ορίζοντας την οικολογική καινοτομία
βλέπε : ec.europa.eu/environment/ecoap summary Στην αξιολόγηση του δείκτη
οικολογικής καινοτομίας της ΕΕ για το 2019 το Βέλγιο κατατάσσεται στην 17η θέση στον
κατάλογο κατάταξης των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Ο συνολικός σύνθετος δείκτης του
είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ενώ στην οικολογική καινοτομία, τα
αποτελέσματα των εισροών, των δραστηριοτήτων, των εκροών και της αποδοτικότητας
των πόρων παρουσιάζουν επιδόσεις κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, οι
κοινωνικοοικονομικοί δείκτες της χώρας παρουσιάζουν μία από τις χαμηλότερες
βαθμολογίες μεταξύ όλων των κρατών μελών.
Στο Βέλγιο, οι πρωτοβουλίες και τα έργα που σχετίζονται με την οικολογική καινοτομία
και την κυκλική οικονομία υλοποιούνται κυρίως από πολιτικές και προγράμματα σε
περιφερειακό επίπεδο. Ενώ αυτή η διαίρεση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για ένα
συνεκτικό και ισχυρό περιβάλλον οικολογικής καινοτομίας, παρουσιάζει επίσης
διαφοροποίηση των πρωτοβουλιών. Η περιοχή της Βαλλονίας έχει αναλάβει πολλά
έργα που εστιάζουν σε ποικίλους τομείς της βιωσιμότητας (κατασκευές, ενέργεια,
φυσικοί πόροι, βιοχημεία, ψηφιοποίηση). Αρκετές πρωτοβουλίες έχουν επίσης
αναπτυχθεί στην περιφέρεια των Βρυξελλών για τη στήριξη της οικολογικής
καινοτομίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, της
ψηφιοποίησης, της επεξεργασίας αποβλήτων- παρέχεται επίσης στήριξη στις ΜΜΕ και
στους αυτοαπασχολούμενους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικολογικής
καινοτομίας. Η φλαμανδική κυβέρνηση ξεκίνησε το μηχανισμό Green Deal, μια
εθελοντική συμφωνία μεταξύ εταίρων και της φλαμανδικής κυβέρνησης για την
επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η περιοχή της
Φλάνδρας έχει επίσης αναπτύξει δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας στις
μεταφορές, τις καθαρές μορφές ενέργειας, τις κατασκευές και την επεξεργασία
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αποβλήτων. Μεταξύ των κύριων κινητήριων δυνάμεων της οικολογικής καινοτομίας, οι
σημαντικότεροι περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των στόχων της οικολογικής
καινοτομίας και της αειφορίας στις βιομηχανικές και οικονομικές πολιτικές, την
αυξανόμενη ζήτηση για πράσινη τεχνολογία, προϊόντα και τοπικές αγορές
ανακύκλωσης, το εκπαιδευτικό σύστημα με υψηλές επιδόσεις και την ύπαρξη
υποστηρικτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, η οικολογική καινοτομία δυσχεραίνεται από τις
δυσκολίες που προκύπτουν από τον διαπεριφερειακό συντονισμό, την έλλειψη
δεξιοτήτων στις ΜΜΕ όσον αφορά την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία,
και την περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου του σχεδιασμού για τα περισσότερα από τα
προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά.
Σε εθνικό επίπεδο, η οικολογική καινοτομία υποστηρίζεται από το ομοσπονδιακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής, όπως η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ή το
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο του Βελγίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο εργάζεται
ενεργά για την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στις δημόσιες
συμβάσεις. Όπως και στην περίπτωση των έργων, αρκετές από τις περιφεριακές
πολιτικές υποστηρίζουν την οικολογική καινοτομία σε διάφορους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας, της ανάπτυξης της συμβιωτικής
βιομηχανίας και της κλιματικής αλλαγής.

COMPOST IN CITY - RECYCLO / Νέο εκπαιδευτικό κέντρο πλαστικού Άνοιξε! / Το
Geochallenge - Γεωπρόκληση είναι μία ακόμη πρωτοβουλία για την προώθησης της
κλιματικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης./  Το
GeoChallenge14Το SPW, σε συνεργασία με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ψηφιοποίησης, εγκαινιάζει την πρώτη έκδοση
ενός προγράμματος για την ψηφιακή αξιοποίηση των γεωγραφικών πληροφοριών της
Βαλλονίας: το GeoChallenge. Στόχος: η ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων που
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και της Βαλλονίας. Η Βαλλονία επιθυμεί
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων βασισμένων στη
χρήση και την ενίσχυση των γεωγραφικών πληροφοριών της Βαλλονίας, ιδίως για:
να προωθήσει και να διευκολύνει τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων
μεταφοράς,
●να διευκολύνει και να προάγει την ανακάλυψη της φυσικής κληρονομιάς της
Βαλλονίας,
● να υποστηρίξει την υλοποίηση και να διευκολύνει τη διαμονή των επιχειρηματιών,
●να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
Βιομάζα: Μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δημιούργησε ένα σύμπλεγμα
δομών για την αξιοποίηση της βιομάζας: Valbiom15. Το δίκτυο αυτό συγκεντρώνει
βιομηχανικές και γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησης της βιομάζας. ValBiom
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Fáilte Ireland - Εθνική Αρχή Τουριστικής Ανάπτυξης΄

www.failteireland.ie

Στόχος της Fáilte Ireland είναι να διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη του
τουρισμού της Ιρλανδίας μέσω της κοινωνικοοικονομικής, πολιτιστικής και
περιβαλλοντικής συμβολής.
Ο οργανισμός βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ιρλανδική κυβέρνηση, τους
κρατικούς φορείς, τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους του τουρισμού με στόχο
την προώθηση του τουρισμού σε ολόκληρη τη χώρα:
-Δημιουργώντας αναπτυξιακά σχέδια και δίκτυα προορισμών
-Επενδύοντας σε υποδομές, δραστηριότητες, πόλους έλξης επισκεπτών, εκδηλώσεις
και φεστιβάλ.
-Παρέχοντας πληροφορίες για τους καταναλωτές και τους αγοραστές
-Προσφέροντας προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων
-Αναπτύσσοντας πλατφόρμες αγοραστών ώστε να βοηθηθούν οι τουριστικέςς
επιχειρήσεις ως προς την καινοτομία και την ανάπτυξή τους.
Επιπλέον, ο οργανισμός θεσπίζει υπηρεσία Επιχειρηματικού Τουρισμού που είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση της υποβολής προσφορών και τη φιλοξενία μεγάλων
συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων κ.λπ., ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για το
μάρκετινγκ εγχώριων διακοπών σε όλη τη χώρα.
Άλλοι βασικοί παράγοντες του επιχειρηματικού της μοντέλου:
Η Fáilte Ireland έχει δημιουργήσει τμήματα που ασχολούνται με:

-Εμπορική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και
παρέχοντας πρόσβαση σε προϊόντα, εργαλειοθήκες πωλήσεων και εκπαιδεύσεις που
ενισχύουν την επιχειρηματική ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
-Έρευνα που παρέχει στατιστικές και πληροφορίες για τους καταναλωτές από την
τουριστική βιομηχανία.
-Χρηματοδότηση που παρέχει υποστήριξη μέσω της ιρλανδικής επενδυτικής
στρατηγικής (https://www.failteireland.ie/FailteIreland/
media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-Inves
tment-Strategy Final-07-06-16_1.pdf) που στηρίζει τις συνολικές επενδύσεις του
οργανισμού σε έργα τουριστικού κεφαλαίου.
-Μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί έναν ευρύ κατάλογο διαφημιστικών καναλιών για την
προώθηση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, όπως το www.DiscoverIreland.ie.
-Ανάπτυξη προϊόντων σε στενή συνεργασία με τουριστικούς φορείς και παρόχους
δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προώθηση των προϊόντων τους σε διεθνές
επίπεδο.
-Διασφάλιση ποιότητας με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (NQAF) με
στόχο την παροχή στους καταναλωτές αξιόπιστων προτύπων υπηρεσιών.
Βιωσιμότητα:
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Ο οργανισμός έχει αναπτύξει τη δική του εμπορική πύλη για
(https://tradeportal.failteireland.ie/):
τη χαρτογράφηση των τοπικών τουριστικών ευκαιριών και δραστηριοτήτων
την αναζήτηση χρηματοδότησης για τουριστικές πρωτοβουλίες
την ανάπτυξη επιχειρηματικών προφίλ
τη διοργάνωση εμπορικών και διαφημιστικών εκδηλώσεων
την υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων
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(ICOS) Irish Co-operative Organisation Society -Εταιρεία Συνεταιριστικών

Οργανισμών

www.icos.ie

Η ICOS είναι ένα συνεταιριστικό δίκτυο οργανισμών που επικεντρώνεται στη
δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, οι οποίες
υποστηρίζουν την ιρλανδική κυκλική οικονομία.

Η ICOS έχει δεσμευτεί για την προώθηση ισχυρών και βιώσιμων συνεταιριστικών
επιχειρηματικών μοντέλων στη χώρα, εκπροσωπεί 130 φορείς μόνο στην Ιρλανδία,
ενώ έχει 150.000 μέλη, 12.000 εργαζόμενους στην χώρα και 24.000 στο εξωτερικό, και
ο ετήσιος κύκλος εργασιών της φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή Αγροτικών Επιχειρήσεων της ICOS είναι ένα συμβούλιο που ασχολείται
αποκλειστικά με την προώθηση και την επικοινωνία ενός καινοτόμου και βιώσιμου
συνεταιριστικού μοντέλου σε αγροτικές επιχειρήσεις και κοινοτικούς φορείς,
υποστηρίζοντας ομάδες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν συνεταιρισμούς για την
ενσωμάτωση της δραστηριότητάς τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή ασχολείται με την ευαισθητοποίηση των τοπικών και εθνικών
αναπτυξιακών οργανισμών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει στο έργο τους το
συνεταιριστικό μοντέλο

Αυτό συνεπάγεται επίσης την άσκηση πίεσης προς τα κυβερνητικά τμήματα για
την ανάπτυξη και την υιοθέτηση πολιτικών που διευκολύνουν τη διαδικασία
επιτυχούς δημιουργίας συνεταιρισμών σε τομείς αγροτικών επιχειρήσεων.
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Οι Οργανισμοί Τοπικής Ανάπτυξης ως μέλη του ιρλανδικού δικτύου
δημιουργήθηκαν αρχικά για να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη μέσω μιας
καινοτόμου προσέγγισης με βάση τον τόπο.

Η είσοδος σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να
συμβάλει στην προώθηση και εφαρμογή των στρατηγικών SMART Villages προς
την κατεύθυνση της ανάπτυξης του αγροτουρισμού.

Επιχειρηματικό μοντέλο:

Όσον αφορά το ILDN (Δίκτυο Ανάπτυξης Ιρλανδίας), υπάρχουν σήμερα 35
Εταιρείες Τοπικής Ανάπτυξης στην αγροτική Ιρλανδία που παρέχουν μια
ποικιλία υπηρεσιών για να υποστηρίξουν τις αγροτικές κοινότητες στην
ανάπτυξη του τόπου τους.

Οι εταιρείες επικεντρώνονται σε:

-Κοινοτική ανάπτυξη

-Επιχειρήσεις και απασχόληση

-Κοινωνικές επιχειρήσεις

-Αναψυχή στην ύπαιθρο

Το δίκτυο έχει υποστηριχθεί από το πρόγραμμα LEADER το οποίο παρείχε στις
αγροτικές κοινότητες πόρους που ενεργοποίησαν την τοπική ανάπτυξη.

Βιωσιμότητα:

Οι Εταιρείες Τοπικής Ανάπτυξης εφαρμόζουν το Αγροτικό Κοινωνικό Σχέδιο και
το Tús, μέσω των οποίων πάνω από 7.000 υπάλληλοι παρείχαν κρίσιμες
αγροτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διαχείρισης
και των πολιτιστικών και τουριστικών έργων.
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