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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΌΙ

Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία) – Επικεφαλής 
Εταίρος
Η Ρέτζιο Εμίλια είναι μια μεσαίου μεγέθους 
πόλη στην Περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια. Η πόλη 
στοχεύει να ενισχύσει τις περι-αστικές περιοχές 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα 
στις απαιτήσεις των κατοίκων για ένα πιο υγιές 
και βιώσιμο περιβάλλον, αποκαθιστώντας το 
φυσικό τοπίο και προωθώντας καινοτόμες 
αγροτικές δραστηριότητες.

Κέντρο Έρευνας για τη Ζωική Παραγωγή 
(CRPA) (Ιταλία)
Το CRPA παρέχει, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στο δημόσιο τομέα, υποστήριξη στους τομείς 
της γεωργικής παραγωγής τροφίμων και του 
περιβάλλοντος.

Πόλη  της Γάνδης  (Βέλγιο)
Το 25-30% της επικράτειας της Γάνδης θεωρείται 
ανοικτός χώρος στρατηγικής σημασίας για τη 
βιωσιμότητα της πόλης καθώς περιλαμβάνει 
φυσικά καταφύγια και «πράσινους πόλους», 
ιδιαίτερα ελκυστικούς για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες. 

Φλαμανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για 
τη Γεωργία, την Αλιεία και τη Διατροφή 
(ILVO) (Βέλγιο)
Το ILVO παρέχει διεπιστημονική, καινοτόμο 
και ανεξάρτητη έρευνα που αποσκοπεί στην 
οικονομική, οικολογική και κοινωνικά βιώσιμη 
γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής 
ανάπτυξης. Η έρευνα αποσκοπεί  στη βελτίωση των 
εργαλείων πολιτικής για τις αγροτικές περιοχές.

Κέντρο Αστικής και Όικονομικής Ανάπτυξης 
(EDC) του Ντέμπρετσεν (Όυγγαρία)
Το Ντέμπρετσεν, η 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Ουγγαρίας, είναι ένα περιφερειακό κέντρο 
με έντονη οικονομική ανάπτυξη. Το EDC 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη και στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
του Ντέμπρετσεν. Μικρές περιοχές κατοικίας, 
περιοχές προστασίας φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 
βιομηχανικές περιοχές, χωροθετούνται εντός 
των περι-αστικών περιοχών.

Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής (Ελλάδα)
Η περιοχή της Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται  
γενικότερα ως περι-αστική περιοχή, συμπερι-
λαμβάνοντας ένα συνδυασμό αγροτικών και 
περι-αστικών ζωνών, προκειμένου να ανταπο-
κριθεί ταυτόχρονα στις ανάγκες των κατοίκων 
και των επισκεπτών της ως μια από τις πιο  
δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα.

Δήμος του Βάρμπεργκ (Σουηδία)
Η Κομητεία του Χάλαντ και αντιστοίχως ο  
Δήμος του Βάρμπεργκ, χαρακτηρίζονται από 
αυξανόμενες τάσεις αστικοποίησης στις πόλεις 
τους. Ο Δήμος του Βάρμπεργκ έχει ξεκινήσει 
τη στρατηγική εφαρμογή πολεοδομικού 
σχεδιασμού, καθορίζοντας τις στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, για να εξασφαλίσει ότι οι 
περι-αστικές περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν 
και να εξελιχθούν.  1,12 Εκ € 
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΤΕΧΝΌΓΝΩΣΙΑΣ 

ΤΌΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος του έργου PROSPERA (Προωθώντας τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των περιφερειών 
με επίκεντρο τις περιαστικές περιοχές) είναι η βελτίωση των πολιτικών  
για την προστασία και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς σε 
περιαστικές περιοχές που απειλούνται από το φαινόμενο της αστικής διάχυσης. 
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας, των 
εδαφών και της περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού πλούτου, μέσω της ανάδειξης 
αυτών των προκλήσεων και παράλληλα της ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της 
οικονομικής βιωσιμότητας των περιοχών-στόχων. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το PROSPERA έχει δημιουργήσει μια 
διαδικασία διακρατικής εκμάθησης η οποία περιλαμβάνει επισκέψεις εργασίας 
και συνεδρίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Το έργο εστιάζει στην καλύτερη 
κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές του έργου, στην εύρεση 
κοινών προκλήσεων και στον εντοπισμό και παρουσίαση καλών πρακτικών. Η 
Συνθετική Έκθεση του PROSPERA που δημοσιεύτηκε από  το Φλαμανδικό 
Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Γεωργία, την Αλιεία και τη Διατροφή (ILVO) παρουσιάζει 
τις κοινές προκλήσεις που εντοπίστηκαν μέσω ενός εργαστηρίου τύπου «Bingo». 
Παράχθηκε οπτικό υλικό και εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικασίας 
εκμάθησης και για την κινητοποίηση των εταίρων για την ανάπτυξη του τοπικού 
σχεδίου δράσης τους.
Δυστυχώς, το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 επέβαλλε αλλαγές στον αρχικό 
προγραμματισμό αναφορικά με τις επιτόπιες επισκέψεις, οι οποίες έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (πλήρως ή υβριδικά). To ILVO ανέπτυξε έναν 
Όδηγό κατευθύνσεων για τις διαδικτυακές επιτόπιες επισκέψεις ως 
μεθοδολογία για τη υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων εργασίας, οι πόλεις-εταίροι συζήτησαν με τους τοπικούς φορείς τους 
τη δυνατότητα μεταφοράς των καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν.
Οι εταίροι του έργου περιέγραψαν την εμπειρία εκμάθησης και τις καλές 
πρακτικές που ενδεικνυόταν να  μεταφερθούν στην περιοχή τους, στις Εκθέσεις 
Εκμάθησης του PROSPERA, των οποίων τα αποτελέσματα συνοψίστηκαν από 
το Κέντρο Έρευνας για τη Ζωική Παραγωγή (CRPA) και το ILVO, στην Συνθετική 
Έκθεση Ανταλλαγής Εμπειριών.
Αποτέλεσμα της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών ήταν η ανάπτυξη 
ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης από κάθε εταίρο του έργου PROSPERA, με την 
υποστήριξη των τοπικών φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί το εργαλείο 
τοπικής πολιτικής αναφορικά  με τις περιαστικές τους περιοχές, μέσω 
της μαθησιακής  διαδικασίας των δράσεων ανταλλαγής εμπειριών.

ΡΕΤΖΙΌ ΕΜΙΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Ονομασία του εργαλείου πολιτικής: Δημοτικό 
Μοναδικό Έγγραφο Σχεδιασμού

Τίτλος δράσης: Συμβούλιο Επισιτιστικής 
Πολιτικής της Ρέτζιο Εμίλια
Περιγραφή: Ο Δήμος Ρέτζιο Εμίλια στοχεύει 
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 
περιαστικών περιοχών με τη σύσταση ενός 
συμμετοχικού φορέα διακυβέρνησης για τη 
μετάβαση προς ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό 
σύστημα, βάσει του «Συμβουλίου Επισιτιστικής 

ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ, ΌΥΓΓΑΡΙΑ

Ονομασία του εργαλείου πολιτικής: Στρατηγική βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης του Ντέμπρετσεν 2021-2027

Δράση 1: Τίτλος δράσης: Παρακολούθηση των μέτρων της 
ΣΒΑΑ που σχετίζονται με τις περιαστικές περιοχές
Περιγραφή: Το έργο PROSPERA συνέβαλλε στην ενσωμάτωση ενός 
στόχου αποκλειστικά για τις περιαστικές περιοχές στη Στρατηγική 
Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Ντέμπρετσεν. Στόχος της 
δράσης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων που 
υλοποιούνται στις περιαστικές περιοχές.

Δράση 2: Τίτλος δράσης: Ψηφιακό κτηματολόγιο υψηλής 
ακρίβειας χώρων πρασίνου και δέντρων
Περιγραφή: Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας βάσης 
δεδομένων υψηλής ακρίβειας που παρέχει πληροφορίες για την 
κατάσταση των αστικών χώρων πρασίνου και των δέντρων. Τα 
στοιχεία που περιέχονται στο κτηματολόγιο θα υποστηρίζουν τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής της πόλης.

ΓΑΝΔΗ, ΒΕΛΓΙΌ

Ονομασία του εργαλείου πολιτικής: Χωρικό Διαρθρωτικό Όραμα 
2030 – Space for Ghent

Τίτλος δράσης: Προσδιορισμός του οράματος για τη γεωργία 
και τη δημόσια γεωργική γη
Περιγραφή: Η γεωργική γη αποτελεί σημαντικό τμήμα του ανοιχτού 
χώρου στην περιαστική περιοχή της Γάνδης, κάτι το οποίο 
αναγνωρίζεται από τα τοπικά εργαλεία πολιτικής, όπως το Space 
for Ghent και την τοπική πολιτική τροφίμων «Gent en Garde». 
Ωστόσο, η πόλη διαθέτει ελάχιστες πολιτικές για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης αυτών των γεωργικών εκτάσεων. Ως εκ τούτου, 
ο Δήμος σχεδιάζει να προσδιορίσει το όραμά του για τη γεωργία 
και τη δημόσια γεωργική γη. Θα εφαρμοστεί μια συμμετοχική 
προσέγγιση για την ανάπτυξη του οράματος. Επιπλέον, η πόλη της 
Γάνδης θα συλλέξει δεδομένα και θα δημιουργήσει χάρτες για τη 
γεωργία και τη δημόσια γη, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να 
τροφοδοτήσουν αυτή τη διαδικασία οραματισμού.

ΔΗΜΌΣ ΑΡΙΣΤΌΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Ονομασία  εργαλείου πολιτικής: Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Δήμου Αριστοτέλη

Δράση 1: Τίτλος Δράσης: Εφαρμόζοντας ένα 
αναβαθμισμένο πλαίσιο πολιτικής για την 
προώθηση της φυσικής κληρονομιάς με  στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή 
ανθεκτικότητα
Περιγραφή: Ένα εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών για 
τη βελτίωση των Τοπικών Εργαλείων Πολιτικής βάσει της 
θεματικής και των αποτελεσμάτων του έργου: προστασία 
της φύσης και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.

Δράση 2: Τίτλος Δράσης: Ενισχύοντας την προστασία 
και προώθηση της φυσικής κληρονομιάς, μέσω της 
ενσωμάτωσης των αρχών της  βιωσιμότητας και 
ανθεκτικότητας στους τομείς του τουρισμού και 
της γεωργίας
Περιγραφή: Ένα δίκτυο τοπικών φορέων του τουρισμού 
και του αγροτικού τομέα για την προστασία της φυσικής 
κληρονομιάς και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή 
του Αριστοτέλη.

ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ, ΣΌΥΗΔΙΑ

Ονομασία  εργαλείου πολιτικής: 
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 
Βάρμπεργκ

Τίτλος  Δράσης: Βελτίωση της 
διαδικασίας  σχεδιασμού για έναν 
νέο Πράσινο Άξονα
Περιγραφή: Στη «Βελτίωση της διαδικασίας 
σχεδιασμού για έναν νέο Πράσινο Άξονα» 
στο Βάρμπεργκ, ο Δήμος επιχειρεί να δώσει 
τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς  και 
σε μελλοντικούς χρήστες των πράσινων 
αξόνων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στις 
επίσημες διαδικασίες διαμόρφωσης 
πολιτικής, να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
ανάπτυξης και σχεδιασμού του Δήμου.

Πολιτικής» της Γάνδης. Με την ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσε-
ων, το Συμβούλιο Επισιτιστικής Πολιτικής της Ρέτζιο Εμίλια θα υιοθετήσει ένα μοντέλο τοπικής δια-
κυβέρνησης μέσω συμμετοχικών, διατμηματικών διαδικασιών, «βασισμένη στα δεδομένα» με  στόχο 
την αντικειμενική ερμηνεία της τοπικής δυναμικής. Ως εκ τούτου, το τοπικό σχέδιο δράσης της Ρέτζιο 
Εμίλια σκοπεύει να βελτιώσει τις στρατηγικές πολιτικές και τις προτεραιότητες που περιλαμβάνει το 
Μοναδικό Έγγραφο Σχεδιασμού του Δήμου.


