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Περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το Πρόγραμμα Interreg Europe για να βελτιώσει την απόδοση 
των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής καλών 
πρακτικών. Το έργο PROSPERA – PROmoting Sustainable development and regional 
attractiveness through PERi-urban Areas φέρνει μαζί 7 οργανισμούς από 5 διαφορετικές 
χώρες – Ιταλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελλάδα και Σουηδία – με στόχο τη βελτίωση των 
περιφερειακών πολιτικών στον τομέα της προστασίας και της προώθησης της φυσικής 
κληρονομιάς στις περι-αστικές περιοχές.

Σχετικά με το PROSPERA

 

Η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την προστασία και την προώθηση της 
φυσικής κληρονομιάς με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις περι-αστικές 
περιοχές που απειλούνται από την αστική εξάπλωση, με απώτερο σκοπό την πρόληψη 
της απώλειας της βιοποικιλότητας, της κατανάλωσης του εδάφους και της περαιτέρω 
υποβάθμισης των φυσικών πόρων.

Η συμπερίληψη των περι-αστικών περιοχών στο στρατηγικό σχεδιασμό ως μέσο για την 
βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα της περιοχής.

Η αλλαγή της νοοτροπίας των περι-αστικών φορέων   απέναντι στην φυσική κληρονομιά 
ως ευκαιρία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αστικές-αγροτικές διασυνδέσεις ως βασικό 
παράγοντα για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και τη συμβολή στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Στόχοι

1,12 Εκ € 
ERDF

Αυγ 2019 - 
Ιουλ 2023

Περιβάλλον και 
Αποτελεσματικότητα 

των Πόρων



Κέντρο Αστικής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης Debrecen (HU)
Το Debrecen, η 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Ουγγαρίας, είναι ένα περιφερειακό κέντρο με 
έντονη οικονομική ανάπτυξη. Το EDC Debrecen 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη και στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Μικρές κατοικημένες περιοχές, προστατευόμενες 
φυσικές και πολιτιστικές αξίες, καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις και βιομηχανικές περιοχές βρίσκονται 
στις περι-αστικές περιοχές.

  

Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής (EL)
Η Χαλκιδική χαρακτηρίζεται γενικότερα ως 
περι-αστική περιοχή, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
συνδυασμό αγροτικών και περι-αστικών ζωνών, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
κατοίκων της και των επισκεπτών ως μια από τις 
πιο γνωστές τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα. 

Δήμος του Varberg (SE)
Η περιοχή Halland αντιμετωπίζει αυξανόμενες 
τάσεις αστικοποίησης στις πόλεις της, όπως 
συμβαίνει και με το Varberg. Το Varberg 
έχει αρχίσει να εργάζεται στρατηγικά με τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό για να εξασφαλίσει 
ότι οι περι-αστικές περιοχές μπορούν να 
εξελιχθούν, καθορίζοντας τις στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης.

Δήμος του Ghent

Ερευνητικό ινστιτούτο 
Φλάνδρας για τη 

γεωργία, την αλιεία και 
τα τρόφιμα (ILVO) 

Δήμος του Reggio Emilia

Ερευνητικό Κέντρο 
για την  Κτηνοτροφική 

Παραγωγή Δήμος Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής

EDC Debrecen Κέντρο 
Αστικής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Δήμος του
Varberg

156.2 km2 

261,483 
κάτοικοι – 
σε αύξηση

230.7 km2 

171,999 
κάτοικοι – 
σταθερό

461.7 km2 

202,214 
κάτοικοι – 
σταθερό

739.9 km2 

18,294 
κάτοικοι – σε 

αύξηση

1703 km2

64,374 
κάτοικοι – 
σε αύξηση

 � Εμπειρίες βιώσιμης σύμπραξης μεταξύ δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα.

 � Ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων σχετικά με το πώς η 
προστασία και η προώθηση της φυσικής κληρονομιάς μπορούν 
να συμβάλουν τόσο στην ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και 
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

 � Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν μάθει να δημιουργούν 
και να συντονίζουν τοπικές συμπράξεις μεταξύ δημοσίων-
ιδιωτικών φορέων  για ένα θέμα που συχνά αφήνεται μόνο 
πάνω στη δημόσια διοίκηση.

 � Νέοι επιχειρηματίες, μαζί με πανεπιστήμια, σχολεία και κέντρα 
δια βίου μάθησης θα ενεργοποιηθούν προς τη κατεύθυνση 
νέων ερευνητικών και επιχειρηματικών δρόμων,  συνδυάζοντας 
την προστασία με την προώθηση της περιοχής.

 � Ένα νέο παράδειγμα “σοφής” συμμετοχικής διοίκησης.

 � Ενεργοποιούνται αποτελεσματικές τοπικές αλυσίδες αξίας για 
την ενίσχυση της αξιοποίησης του οικοσυστήματος.

 � 15 καλές πρακτικές

 � 3 θεματικά εργαστήρια 

 � 5 επισκέψεις μελέτης

 � 5 περιφερειακά σχέδια δράσης

Αποτελέσματα

Τα συνολικά αποτελέσματα που θα 
επιτευχθούν για την προστασία, την 
προώθηση και την ανάπτυξη των περι-
αστικών περιοχών είναι:

Εταίροι 

Δήμος του Reggio Emilia (IT) – Επικεφαλής Εταίρος
Το Reggio Emilia είναι μια μεσαίου-μεγέθους πόλη στην περιοχή Emilia-Romagna. Η πόλη 
στοχεύει να βελτιώσει τις δυνατότητες των περι-αστικών περιοχών για να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των πολιτών για ένα πιο υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, αποκαθιστώντας το 
φυσικό τοπίο και προωθώντας καινοτόμες αγροτικές δραστηριότητες.

Ερευνητικό Κέντρο για την  Κτηνοτροφική Παραγωγή (CRPA) (IT)
Το CRPA παρέχει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα την εμπειρία του στους 
τομείς της γεωργικής παραγωγής τροφίμων και του περιβάλλοντος.

Δήμος του Ghent (BE)
Το 25-30% της επικράτειας της Γάνδης θεωρείται ανοικτός χώρος στρατηγικής σημασίας για 
τη βιωσιμότητα της πόλης καθώς περιλαμβάνει φυσικά καταφύγια και «πράσινους πόλους», 
όντας πολύ ελκυστικό για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Ερευνητικό ινστιτούτο Φλάνδρας για τη γεωργία, την αλιεία και τα τρόφιμα 
(ILVO) (BE)
Το ILVO εκτελεί διεπιστημονική, καινοτόμο και ανεξάρτητη έρευνα που αποσκοπεί στην 
οικονομική, οικολογική και κοινωνικά βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της 
αγροτικής ανάπτυξης. Η έρευνα εφαρμόζεται για τη βελτίωση των μέσων πολιτικής για 
τις αγροτικές περιοχές. 


