
Project funded by: 

Πρόσκληση Συμμετοχής Κοινοτήτων στο έργο 
Προπαρασκευαστική Δράση για τις Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές του 21ου 

αιώνα (‘SmartRural21’ project) 

Ποιος ο στόχος του Έργου; 

Το έργο «Smart Rural 21», διάρκειας 2,5 ετών, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) με γενικό στόχο να 
προωθήσει και να εμπνεύσει τις αγροτικές περιοχές, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές 
«Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) σε όλη την Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να υποστηρίξουν μελλοντικές παρεμβάσεις 
στην υπάρχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική σχετικά με τα «έξυπνα χωριά». 

Σε όλη την Ευρώπη θα επιλεγούν 17 κοινότητες για να λάβουν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη μέσω του έργου. Έχουν 
ήδη επιλέγει 5, σε Ιρλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020 θα 
επιλεγούν και οι υπόλοιπες 12.  

Η κοινότητα σας είναι ιδανική για υποψηφιότητα εάν… 

ü χρειάζεται υποστήριξη ιδέες και έμπνευση για να γίνει ένα έξυπνου χωριό,  
ü έχει ενθουσιώδης ηγέτες προσηλωμένους στο να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μία στρατηγική 

έξυπνου χωριού, 
ü έχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα κινητοποιηθεί για την διαδικασία έξυπνο χωριού,  
ü θα επωφεληθεί από εξειδικευμένες οδηγίες για την πρόοδο των σχεδίων ανάπτυξης χωριών, 
ü ιδανικά, διαθέτει βασική τεχνική επάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς ευρυζωνικής σύνδεσης ή συσχετικής 

υποδομής (π.χ. υποδομές κοινότητας) – αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση 
ü ιδανικά, διαθέτει κάποιες αρχικές ιδέες, έργα οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, που πιθανό να αποτελούν τη βάση 

μιας αναπτυξιακής στρατηγικής– αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση 
ü είναι ανοιχτή στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και στις συνεργασίες.  

Εάν πιστεύετε ότι η κοινότητα σας είναι έτοιμη να συμμετέχει στο συναρπαστικό ταξίδι των «έξυπνων 
χωριών», υποβάλετε την αίτηση σας μέχρι τις 5 Μαΐου 2020 για να γίνεται ένας εκ των συμμετεχόντων 

στο SmartRural21! 
 

Τι χρειάζεται για την αίτηση; Σε τι θα ωφεληθούμε; 

Χρειάζεται να συμπληρώσετε ένα απλό 
ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης 
περιγράφοντας: 
ü τα βασικά χαρακτηριστικά 

προκλήσεις, πλεονεκτήματα και 
ευκαιρίες του τόπου σας  

ü το κίνητρο για να γίνεται έξυπνα 
χωριό 

ü την προστιθέμενη αξία που 
περιμένετε από την συμμετοχή σας 

 

Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στο: 
https://form.jotformeu.com/E40/smart-

rural-application 

Εάν η κοινότητα σας επιλέγει τότε θα: 
ü λάβει ειδική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής 
ü μπορεί να επισκεφθεί και να λάβει ιδέες και έμπνευση 

από άλλες περιοχές 
ü να συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων και απόκτηση 

ικανοτήτων με άλλους συμμετέχοντας μέσα από τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας 
Έξυπνων Χωριών  

ü αποκτήσει προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συζητήσεων και ανταλλαγής 
απόψεων 

Ακόμα και αν δεν επιλέγει θα: 
ü αποκτήσει πλεονέκτημα για επίσκεψη σε μία από τις 

συμμετέχουσες περιοχές 
ü αποκτήσει προβολή μέσα από πρακτικές που θα 

προωθήσει 
ü λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα του έργου 

Προτιμώμενη γλώσσα είναι η αγγλική, αλλά οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν στα ελληνικά. Για περαιτέρω 

ενημέρωση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου: smart-rural@e40.eu ή με την ομάδα του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών sftgroup@aua.gr, εθνικό εμπειρογνώμονα στην Ελλάδα. 


