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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
WEBINAR Θεματικής Ομάδας του ENRD για τα Έξυπνα Χωριά:
Παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για τη στήριξη των Έξυπνων Χωριών στα
μελλοντικά Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
(Overview of ideas for supporting Smart Villages in the future CAP Strategic Plans and
Operational Programmes)
Ημερομηνία

2 Ιουνίου 2020

Διοργανωτής

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD)

Παρουσιάσεις

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/12th-enrdthematic-group-meeting-smart-villages-webinar_en

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το τελευταίο εργαστήριο ενός
κύκλου συναντήσεων που ξεκίνησε η Θεματική Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) σχετικά με τα Έξυπνα Χωριά (Smart Villages).
Μετά από δύο Θεματικά Εργαστήρια για τα Έξυπνα Χωριά, στα οποία παρουσιάστηκαν ιδέες
για το πλαίσιο στήριξης για τα Έξυπνα Χωριά στα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ στη Φινλανδία και
την Πολωνία, διοργανώθηκε αυτό το εργαστήριο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε
άλλα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ιδέες και να θέσουν ερωτήσεις για το πώς προτείνουν να
υποστηρίξουν τα Έξυπνα Χωριά στις χώρες τους
Στο διαδικτυακό εργαστήριο συμμετείχαν 56 συμμετέχοντες από 21 Κράτη μέλη.
Ο συντονιστής της Θεματικής Ομάδας του ENRD για τα Έξυπνα Χωριά, κ. Paul Soto
παρουσίασε τις εργασίες της Θεματικής Ομάδας που ξεκίνησαν το 2017 και ολοκληρώθηκαν
με αυτή τη συνάντηση, καθώς και τα κύρια συμπεράσματα.

Στο portal για τα Έξυπνα Χωριά (https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-ruralareas/smart-villages/smart-villages-portal_en)
παρουσιάζονται
όλες
οι
σχετικές
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υποστηρικτικές δράσεις του ENRD, όπως εκδόσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες,
ενημερώσεις, κατευθύνσεις, κλπ.
Οι Διαχειριστικές Αρχές της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας παρουσίασαν τις
ιδέες τους για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών στο πλαίσιο προετοιμασίας των
στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ. Επιγραμματικά, στο επίκεντρο των προτάσεων τους είναι η χρήση
του LEADER και της Συνεργασίας, η υποστήριξη για επενδύσεις, η ανανέωση των χωριών
(Village Renewal), η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, η υποστήριξη του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου για την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων.
Ειδικότερα, η Αυστρία θεωρεί ότι τα Έξυπνα Χωριά αφορούν σε τοπικό επίπεδο μικρότερο
των περιοχών παρέμβασης LEADER, δεν προτίθεται να δημιουργήσει νέες δομές, θα
προσδώσει μία ολισθική και ολοκληρωμένη κατεύθυνση, ενώ δεν έχει καταλήξει ακόμη εάν
το “smart” θα αφορά μόνο ψηφιακές τεχνολογίες. Η εφαρμογή θα γίνει μέσω του LEADER
όπου δράσεις για τα Έξυπνα Χωριά θα περιλαμβάνονται στην τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική, ενώ η Ομάδα Τοπικής Δράσης θα μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του
Διαμεσολαβητή. Στρατηγικό στόχο αποτελεί η ενδυνάμωση των κέντρων των χωριών και των
κωμοπόλεων με έμφαση σε θέματα κινητικότητας, χρήσης γης, τοπικών αλυσίδων διανομής,
αποθέματος κενών κτιρίων, μετεγκατάστασης, οικονομικής ζωής, αρνητικών επιπτώσεων
από την κλιματική αλλαγή, μέσα από μία περιφερειακή προσέγγιση για τις μικρο-μεσαίες
επιχειρήσεις (Regional innovation partnership for micro / small businesses).

Η Ιρλανδία επίσης προτίθεται να ενεργοποιήσει τα Έξυπνα χωριά μέσω του LEADER για το
οποίο οι στρατηγικές κατευθύνσεις αφορούν στην πράσινη agenda, στην αύξηση των θέσεων
απασχόλησης, στη στήριξη της βιοοικονομίας, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στη στήριξη
βασικών υποδομών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με εθνικές πολιτικές το Rural
Regeneration & Development Fund, το Town & Village Renewal Scheme, το Outdoor
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Recreation Infrastructure Scheme, το CLÁR και το Social Inclusion Community Activation
Programme (SICAP).

Η Σλοβενία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της κατά την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο
των Μέτρων 16 και 19 και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, καθώς και την Εθνική της
στρατηγική για τη Γεωργία «Our food, countryside and natural resources since 2021» και μία
έρευνα που πραγματοποίησε για τα Έξυπνα Χωριά τον Μάιο του 2020, προσανατολίζεται να
υποστηρίξει τα Έξυπνα Χωριά μέσω του LEADER, μέσω παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και
ανανέωση των χωριών, μέσα από δράσεις του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, ενώ παράλληλα
συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά ταμεία στο πλαίσιο κατάρτισης του ΣΕΣ.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της DG REGIO, κ. Λ. Σταυρόπουλος, παρουσίασε τους τρόπους
με τους οποίους η προσέγγιση των Έξυπνων Χωριών μπορεί να ενσωματωθεί στις πέντε
προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής για μία Ευρώπη πιο έξυπνη (καινοτομία και έξυπνη
3
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οικονομική ‘μεταμόρφωση’), πιο πράσινη (ενέργεια, κυκλική οικονομία, προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, διαχείριση κινδύνων), με λιγότερες εκπομπές άνθρακα, με μεγαλύτερη
διασύνδεση (κινητικότητα, σύνδεση μέσω ΤΠΕ), πιο κοινωνική και πιο κοντά στους πολίτες
(βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών, παραλιακών περιοχών και
τοπικών πρωτοβουλιών) καθώς και μέσα από τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία
και την Έξυπνη Εξειδίκευση.
Εκπρόσωπος της DG AGRI ανέφερε ότι τον Απρίλιο του 2019 υπογράφηκε από 25 κράτη μέλη
η δήλωση για ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιοποιημένο μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία
και τις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση του Digital Europe
Programme (DEP) βάσει του οποίου θα ενισχυθούν τομείς σχετικοί με τις ψηφιακές
ικανότητες και τη διεύρυνση λειτουργιών μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών. Το εν λόγω
πρόγραμμα έχει ορίζοντα εικοσαετίας και θα υλοποιηθεί αυτόνομα χωρίς την σύνδεση του
με τα ΣΣ της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν επιλεγμένες παρεμβάσεις του νέου
Προγράμματος, όπως τα Digital Innovation Hubs, προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες
(Advanced Digital Skills), Κοινοί Χώροι Δεδομένων (Common Data Spaces),
συμπεριλαμβανόμενων δεδομένων για τη γεωργία, κλπ.
Τέλος η συντονίστρια κ. Edina Ocsko του έργου «Smart Rural 21 Project» που
χρηματοδοτείται από την DG AGRI παρουσίασε την πορεία υλοποίησής του μετά την
τελευταία πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωριών που
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν και εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές Έξυπνων
Χωριών, προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα για τη μελλοντική στήριξη των Έξυπνων
Χωριών μέσω των Στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ. Επισημαίνεται ότι αυτό το έργο στην ουσία θα
συνεχίσει και θα στηριχθεί στις εργασίες της θεματικής Ομάδας του ENRD για τα Έξυπνα
Χωριά.
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Λόγω του περιορισμένου χρόνου, οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήσεις μέσω του CHAT
ROOM, ενώ παράλληλα δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες για δράσεις που έχουν αναλάβει
άλλες χώρες όπως:
-

-

-

-

-

Στην Εσθονία έχει δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας στην οποία συμμετέχουν
εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Κοινωνικών
Υποθέσεων, του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, της Ένωσης των Ομάδων Τοπικής
Δράσης LEADER, της Ένωσης για τα χωριά προκειμένου να συνεργαστούν στο
πλαίσιο του έργου «Smart Rural 21 Project».
Στην Ιταλία, στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΣΕΣ, και ειδικότερα του Στόχου 3 της
Πολιτικής Συνοχής γίνεται προσπάθεια η προσέγγιση SMART VILLAGES να προωθηθεί
ως προτεραιότητα.
Στο
σύνδεσμο
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w14_leaderinnovation_smart_lopez.pdf παρουσιάζεται η εμπειρία σχετικά με το SMART LEADER
στην Ισπανία
Στο σύνδεσμο https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/s4_rural-businesses_aritccluster_havukainen.pdf παρουσιάζεται η εμπειρία σχετικά με την ενσωμάτωση της
Έξυπνης Εξειδίκευσης σε μία αγροτική κοινότητα της Αρκτικής (Lapland, Φινλανδία).
Στη Φινλανδία σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις προσανατολίζονται οι άυλες
παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Έξυπνων Χωριών να ανέρχονται €20 000 - 100 000.

Αθήνα 9/7/2020,
Οι συμμετέχοντες

Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας

Μονάδα Προγραμματισμού

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου

Γιάννης Κοβάνης

Ευαγγελή Τζουμάκα
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