Το REPLACE αποσκοπεί στη βελτίωση της
διαχείρισης, της εφαρμογής και της
παρακολούθησης των μέσων περιφερειακής
πολιτικής που στοχεύουν στη διευκόλυνση της
μετάβασης προς ένα περιβάλλον κυκλικής
οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την
αειφόρο ανάπτυξη: ο κύριος λειτουργικός στόχος
αναφέρεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών
και δράσεων που εστιάζουν στον προσδιορισμό,
στην αξιοποίηση, στην αξιολόγηση και στη
χρηματοδότηση κυκλικών αλυσίδων αξίας, με
αποτέλεσμα την υλοποίηση νέων τοπικών και
διαπεριφερειακών έργων.Η στρατηγική
REPLACE βασίζεται στα ακόλουθα 4 διακριτά
αλλά αλληλένδετα βήματα που αναπτύχθηκαν
από 17 ευρωπαϊκές περιφέρειες
στα πλαίσια του προγράμματος
SCREEN-Horizon 2020:

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συντονιστής: Περιφέρεια Λάτσιο (IT-Ιταλία)

Veltha ivzw (BE-Βέλγιο)
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών του
Αμβούργου (DE-Γερμανία)

Περιφέρεια Κρήτης (EL-Ελλάδα)
Nexa - περιφερειακός οργανισμός για την
επενδυτική ανάπτυξη και την καινοτομία (FR-Γαλλία)

Επαρχία Fryslân (NL-Ολλανδία)

Τοπική Ανάλυση (local analysis)

Διαπεριφερειακές Συνέργειες

Εργαλεία Χρηματοδότησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Περιφέρεια Lodzkie (PL-Πολωνία)

Επιτροπή της Περιφέρειας Centro για τον
συντονισμό και την ανάπτυξη (PT-Πορτογαλία)
Βορειοανατολικός Οργανισμός Περιφερειακής
Ανάπτυξης (RO-Ρουμανία)

Διάρκεια: 01/08/2019 έως 31/01/2023

Χρηματοδότηση ERDF: 1’694’570,00 EUR

Τομέας: Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Το εργαλείο ανάλυσης, που συνδέεται με την
Περιφερειακή Στρατηγική της Έξυπνης
Εξειδίκευσης, επιτρέπει την εκτίμηση και την
κατανόηση του περιφερειακού οικονομικού
περιβάλλοντος, καθώς και τον εντοπισμό
τομέων με κυκλική δυναμική.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν μέσω
ειδικών εκδηλώσεων για να καταγράψουν
τις ανάγκες τους και να κατανοήσουν τα
εμπόδια που υπάρχουν για τη μετάβαση
σε ένα περιβάλλον κυκλικής οικονομίας.

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο μηχανισμός διαπεριφερειακής συνεργασίας
εξυπηρετεί τον εντοπισμό συνεργειών σε
συνάρτηση με τις αλυσίδες αξίας, την
ανταλλαγή γνώσης, τη μεταφορά τεχνολογίας,
την καινοτομία και την εκπαίδευση.
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών
συνεργασίας εντός και μεταξύ διαφορετικών
αλυσίδων αξίας καθώς και μεταξύ φορέων
που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς
τομείς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύει την ανάπτυξη ευκαιριών για τη
χρηματοδότηση τοπικών δράσεων κυκλικής
οικονομίας και την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά στην
κυκλική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου
ενός νέου σχήματος χρηματοδότησης
διαπεριφερειακών προγραμμάτων και συνεργειών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς
την κυκλική οικονομία, δοκιμάζεται μια
μεθοδολογία αξιολόγησης για τη ορθή
κατανομή της χρηματοδότησης. Η κυκλική
οικονομία αποκτά προτεραιότητα στην
αξιολόγηση των έργων που υποβάλλονται
στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων, προκειμένου να υπάρξει
διαφανής και μετρήσιμη κατάταξη του
κυκλικού χαρακτήρα των προτάσεων.

Το έργο REPLACE προτείνει και δοκιμάζει
μια στρατηγική μετάβασης στην κυκλική
οικονομία που έχει τοπικό χαρακτήρα και
ενδυναμώνει τους τοπικούς φορείς μέσω
της συμμετοχής τους. Το προτεινόμενο
πλαίσιο προωθεί την κεφαλαιοποίηση
των περιφερειακών δυνατοτήτων,
ενθαρρύνοντας τις συνέργειες.
Η μετάβαση διευκολύνεται μέσω της
δημιουργίας ειδικών μέσων πολιτικής για
τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας
εντός και μεταξύ των περιφερειών,
επιτρέποντας ταυτόχρονα την αξιολόγηση
της κυκλικότητας των έργων μέσω ενός
νέου εργαλείου αξιολόγησης.
Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση των
μέσων περιφερειακής πολιτικής που
συμβάλλουν στη μετάβασηπρος
ένα περιβάλλον κυκλικής οικονομίας για
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και
της αποδοτικότητας, τόσο των οικονομικών
πόρων, όσο και των δράσεων πολιτικής
που αναπτύσσονται, αξιοποιώντας
όλες τις δυνατότητες της
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

