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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΒΒΕ: Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του GuardΕn

Το έργο GuardΕn εντάσσεται στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Χώρος

Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

04 Απρ 2013 - 15:04

Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος

«GuardΕn» πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου στην Padova της

Περιφέρειας Βενετίας στην Ιταλία με τη συμμετοχή 25 εκπροσώπων από τους

οργανισμούς – εταίρους που υλοποιούν το έργο.

Το έργο «GuardEn» αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός

συνεκτικού Πλαισίου (“GuardEn Framework”) για την υποστήριξη του

ορθολογικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικών

περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση

περιβαλλοντικών κινδύνων, ειδικότερα δε κινδύνων σχετιζομένων με τη μόλυνση

του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την

αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων του έργου, τον

επαναπροσδιορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων του κάθε εταίρου στο έργο και

τον σχεδιασμό σχετικών ενεργειών για το επόμενο τρίμηνο για την επίτευξη

καλύτερης αποτελεσματικότητας στο έργο.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την

ευκαιρία να επισκεφθούν τον αγροτικό οργανισμό “Vallevecchia” της

Περιφέρειας της Βενετίας, που υιοθετεί πρακτικές βιώσιμης αγροτικής

ανάπτυξης και εφαρμόζει αντίστοιχες καλές πρακτικές στην ευρύτερη περιοχή.

Στον οργανισμό αυτόν, εφαρμόζονται πειραματικά και ελέγχονται καινοτόμα,

φιλικά προς το περιβάλλον, συστήματα καλλιέργειας, ενώ παράλληλα

αναπτύσσονται και αρκετά παρόμοια σε πιλοτική μορφή. Παράλληλα

αναπτύσσονται δράσεις μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας σε άλλες

παρόμοιες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Οι εταίροι του έργου «GuardEn» είναι οι εξής:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου (επικεφαλής εταίρος-συντονιστής),

2. Αμερικανική Γεωργική Σχολή,

3. Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  Αττικής (BIC of ATTIKA),

4. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,

5. Γεωργικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv -Βουλγαρία

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας

7. Πανεπιστήμιο Szent István – Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Διαχείρισης

Τοπίου  (Ουγγαρία)

8. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Potenza (Iταλία),

9. Αναπτυξιακή εταιρεία για τη Γεωργία, τη Δασοκομία και τον

Αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας Veneto (Iταλία),
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Μου αρέσει! TweetTweet ?

10. Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεταιριστικών Σπουδών του

Veneto (Ιταλία),

11. Οργανισμός έρευνας για την Πρόληψη και Προστασία του Περιβάλλοντος της

Περιφέρειας Veneto (Ιταλία) ,

12. Ινστιτούτο Ανάπτυξης βιολογικών τροφίμων της Ρουμανίας,

13. Γεωργικό και Δασοκομικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας,

14. Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Zadar (Κροατία),

15. Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου- Τμήμα  Γεωργίας (Σερβία)

Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου GuardEn θα

πραγματοποιηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο του 2013. Το έργο

GuardΕn εντάσσεται στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Χώρος Νοτιοανατολικής

Ευρώπης» (South East Europe Transnational Cooperation Programme) και το

οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
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w w w .voucherkek.gr



12/4/13 ΣΒΒΕ: Πρώτη συνεδρί αση της Επι τροπής Παρακολούθησης του GuardΕn

www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=131007 3/3

Αρχική Σελίδα Πληροφορίες

Διαφήμιση

Επικοινωνία Πολιτική Οικονομία Επιχειρήσεις Ελλάδα

Μακεδονία

Θράκη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Κόσμος Κοινωνία Αθλητικά Εκθέσεις Περισσότερα

Βαλκάνια

Πολιτισμός

Τουρισμός

Οικολογία

Αυτοκίνητο

Υγεία

Ορθοδοξία

Copyright © 2013

Όροι Χρήσης Προσωπικά Δεδομένα

http://www.parapolitika.gr/
http://www.parapolitika.gr/
http://www.dimokratianews.gr/
http://www.toxrima.gr/
http://www.paraskhnio.gr/
http://www.voria.gr/index.php
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=9
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=10
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=5
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10001&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10002&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10003&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10005&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10006&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10007&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10008&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10010
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10012&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10004&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10057&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=131007#
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10011&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10014&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10015&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10016&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10017&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10013&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10009&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&theme=RSS
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=7
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=8
http://www.tessera.gr/

