
 

 

 
 

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014-2020 

 

Πρόσκληση: 1η  

 

Τίτλος έργου: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs 

(Προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη νεανική επιχειρηματικότητα)  

 

Ακρωνύμιο: EnvironmentYou  

 

Άξονας προτεραιότητας: 2. A Sustainable and Climate adaptable Cross Border area  

 

Επενδυτική προτεραιότητα: 6d. Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting 

ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure 

 

Περίληψη έργου:  

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σύγχρονη προσέγγιση για την αειφορική ανάπτυξη της 

νεανικής επιχειρηματικότητας σε οικολογικά ευαίσθητες αγροτικές διασυνοριακές περιοχές. Μέχρι 

σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνύπαρξη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 

νέου πρότυπου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για τις διασυνοριακές  αγροτικές 

περιοχές ώστε να ενισχύσει και να βοηθήσει στην οικονομική τόνωση των περιοχών αυτών. 

Δεδομένου, ότι οι νέοι τείνουν να είναι τα πιο ενεργά μέλη κάθε κοινωνίας, έμφαση θα δοθεί σε 

αυτούς. Ενώ, προτεραιότητα θα δοθεί σε ΜΜΕ (υπάρχουσες ή δυνητικές) που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, καθώς αυτές είναι που συνδέονται στενά με τη διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος και την διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Οι ορθές πρακτικές, που θα αναδειχτούν στο πλαίσιο του έργου, θα συμβάλλουν στις απαραίτητες 

βελτιώσεις για τις τοπικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές πολιτικές που σχετίζονται με τον 

χωροταξικό σχεδιασμό, την κινητικότητα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την κοινωνική 

συνοχή. Επιπλέον, το νέο ΣΠΔ θα λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο μέτρησης της ανάπτυξης 

και της βιωσιμότητας των παραμεθόριων αγροτικών περιοχών καθώς θα λειτουργήσει ως ισχυρός 

μοχλός ανάπτυξης για να εντάξουν τους νέους ενεργά στην κοινωνία και να τους δώσουν κίνητρα, 

τα εφόδια και την υποστήριξη να παραμείνουν εκεί.   

Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι:  

- η θέσπιση αρχών περιβαλλοντικής ποιότητας για την ενίσχυση της νεανική 

επιχειρηματικότητας σε διασυνοριακές περιοχές. 

- η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβαλλοντικού κεφαλαίου το διασυνοριακό παραγωγικό μοντέλο 

- Προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών εντός της περιφερειακής επικράτειας αλλά και 

προς τις γειτονικές περιοχές. 

Ο τελικός στόχος του έργου είναι η έναρξη της διαδικασίας μετάβασης για τις επιχειρήσεις ώστε 

από απλά κερδοσκοπικές σε επιχειρήσεις που εστιάζουν παράλληλα στην αειφορία. Η προσέγγιση 

θα εξασφαλίσει την αειφορία της περιοχής αλλά και θα δημιουργήσει ισχυρά  θεμέλια για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη στα σύνορα. Δηλαδή, εκτός των άλλων, στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη 

μεθοδολογιών για τους μόνιμους κατοίκους των διασυνοριακών περιοχών ώστε να ζουν σε 

αρμονία με το περιβάλλον.  

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.332.043,00€ 

 

Προϋπολογισμός ΠTA ΚΜ: 272.535,00€ 

 

Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 85% 

 

Xρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος. 



 

Συμμετέχοντες Φορείς :  

 

1. LP: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ελλάδα) 

2. P2: Agricultural University – Plovdiv (Βουλγαρία) 

3. P3: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 

4. P4: Youth Forum 21st Century Association (Βουλγαρία) 

5. P5: Euroregion Nestow Mesta (Ελλάδα) 

6. P6: Regional Center for vocational education training to CCI – Blagoevgrad (Βουλγαρία)  

7. P7: Association for Regional Social and Economic Development (Βουλγαρία) 

 

 

 
 


