Πρόγραμμα: INTERREG EURORE 2014-2020
Πρόσκληση: 4η Πρόσκληση / Θεματικός στόχος 4.2 «Improving resource-efficient economy
policies»
Τίτλος έργου: «Enhancing scalable innovations and new business models based on urban
farming ecosystem values» - «Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που
βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας»
Ακρωνύμιο: «CityZen»
Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος:
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Βελτίωση

των

οικονομικών

πολιτικών

για

την

Περίληψη Έργου: Το έργο CityZen ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία
πολιτών, δήμων και περιφερειών που αναγνωρίζουν τα οφέλη της αστικής γεωργίας και τα
ανταποδοτικά της οφέλη υπό το πρίσμα της αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης. Το έργο
στοχεύει να επηρεάσει θετικά διάφορους στόχους πολιτικής όπως την ασφάλεια τροφίμων, την
διαχείριση των αποβλήτων, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη της
κοινότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας στους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής ότι η αστική γεωργία αποτελεί πρόσφορο επιχειρηματικό πόρο. Το CityZen θα
μελετήσει αξίες που η αστική γεωργία ως οικοσύστημα φέρει και μπορεί να τις συνδέσει με νέα
επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες και πολιτικές στήριξης και
ανάπτυξης πόλεων και Περιφερειών. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων
τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας, πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών
διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως παρακαταθήκη εργαλείων υποστήριξης
των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι είναι ένας αναδυόμενος τομέας και ένα
σταυροδρόμι πολλών πολιτικών και τομέων, η αστική γεωργία αποτελεί πολύτιμη πηγή ορθών
πρακτικών και καινοτόμων τρόπων μετασχηματισμού των κοινωνικών και επιχειρηματικών
συνθηκών υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Η προβολή τέτοιων βελτιωμένων
πολιτικών έχει ως αντίκτυπο την δημιουργία εξωστρέφειας και παράλληλα την δημιουργία
επιχειρηματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις της εκάστοτε περιφέρειας που συμμετέχει στο
εταιρικό σχήμα κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου CityZen.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.028.207,00€
Προϋπολογισμός ΠΤΑ Κ.Μ.: 100.270,00€
Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85%
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 01/08/2019 - 31/07/2023 (48 μήνες)
Συμμετέχοντες Φορείς :
1. Applied Research and Communications Fund (Βουλγαρία)
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για Λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Regional Development Fund on behalf of the Region of Central
Macedonia) (Ελλάδα)
3. Municipality of Beja (Πορτογαλία)
4. Higher Technical School of Agrarian Engineering - University of Valladolid
(Ισπανία)
5. Institute for Rural Development Research at Goethe University Frankfurt/Main
(IfLS) (Γερμανία)
6. CIMBAL - Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία)
7. Natural Heritage Foundation of Castilla y León (Ισπανία)
Website: https://www.interregeurope.eu/cityzen/

