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Το έργο SYMBI

Το έργο SYMBI θα συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής 
των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής 
ανάπτυξης που σχετίζονται με την προώθηση και τη 
διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής 
οικονομίας από τις 7 συμμετέχουσες χώρες που 
αντιμετωπίζουν με τις πολιτικές εναρμόνισης με την 
εγκύκλιο Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ώστε να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια πιο 
ανταγωνιστική και αποδοτική χρήση των πόρων περιοχή.

Η Βιομηχανική συμβίωση εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της 
βιομηχανίας, και προωθεί την ανταλλαγή των υλικών για 
την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ακολουθώντας το 
παράδειγμα ενός φυσικού οικοσυστήματος, όπου τα πάντα 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

Η Βιομηχανική συμβίωση ενισχύει την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα προωθώντας:

• Εξοικονόμηση Υλικών και Ενέργειας με την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντα 
της ενέργειας βιομηχανικών διεργασιών.

• Νέα Επιχειρηματικά μοντέλα με δευτερογενή εμπορία 
πρώτων υλών και καινοτόμων υπηρεσιών διαχείρισης 
αποβλήτων.

• Μείωση των εξωτερικών μεταβλητών κινδύνων, 
μείωση των εξαρτήσεων από εισαγόμενα υλικά και τα 
ορυκτά καύσιμα.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg 
Europe μέσω του ΕΤΠΑ, και έχει ως στόχο να βελτιώσει την 
εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής 
ανάπτυξης, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τα προγράμματα 
επενδύσεων ανάπτυξης και της απασχόλησης και της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος του έργου SYMBI είναι η ενδυνάμωση των 
περιφερειών για τη δημιουργία βιώσιμων οικονομιών, 
ανθεκτικών στις περιβαλλοντικές πιέσεις και την κλιματική 
αλλαγή.

Το έργο θα υποστηρίξει την εφαρμογή των μέσων πολιτικής 
και των μέτρων για τη διάδοση της βιομηχανικής 
συμβίωσης, για να προσθέσει αξία, μείωση του κόστους 
παραγωγής και την ανακούφιση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων 
και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το έργο SYMBI στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια αποδοτική οικονομία μέσω της βιομηχανικής 
συμβίωσης, για την ίδρυση της εδαφικής συνέργεια για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και την ενέργεια ανταλλαγής & 
υπο¬ προϊόντων ως δευτερογενείς πρώτες ύλες - πόρους.

Επιπλέον, μέσω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, από 
το έργο SYMBI θα πάρετε:

• ενθάρρυνση για τα Περιφερειακά συστήματα μετατροπής 
αποβλήτων.

• την Προώθηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών 
και την ανάδειξη περιφερειακής δευτερογενούς αγοράς 
πρώτων υλών.

• την Προτεραιότητα Πράσινων δημόσιων συμβάσεων.

• την απελευθέρωση επενδύσεων από τους 
περιφερειακούς και τοπικούς δημοσιονομικούς 
παράγοντες.

• Την διερεύνηση, Την αξιολόγηση, την επέκταση και 
βελτίωση των ισχυουσών πρακτικών στα οικοσυστήματα 
της βιομηχανικής καινοτομίας.

• Αύξηση της Ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη 
βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ SYMBI

Για την επίτευξη των στόχων, ανταλλαγές διαφορετικών 
εμπειριών και δραστηριοτήτων μεταξύ των περιφερειακών 
αρχών από τις συμμετέχουσες περιφέρειες και τους βασικούς 
ενδιαφερομένους όσον αφορά τη χρήση των πόρων της 
περιφερειακής αλυσίδας αξίας θα πραγματοποιηθεί.

Οι κύριες δραστηριότητες θα είναι:

• Συγκριτική Μελέτη των υφιστάμενων πολιτικών σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που σχετίζονται με τη 
βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.

• Ανάλυση Των πιθανών επενδύσεων σε βιομηχανική 
συμβίωση.

• στοιχεία Των καλών πρακτικών και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των οικοσυστημάτων της από τα προϊόντα και τις ανταλλαγές 
ενέργειας.

• Δημιουργία Πράσινων δημόσιων συμβάσεων ως καταλύτης 
της βιομηχανικής συμβίωσης.

Ειδικότερα, για τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της μια βαθιά 
ανταλλαγή εμπειριών και δημόσιου διαλόγου, τόσο σε 
διαπεριφερειακό και σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές 
συναντήσεις και διαβουλεύσεις εντός των οργανισμών των 
εταίρων, των περιφερειακών αρχών και των βασικών 
παραγόντων που προσδιορίζονται θα πραγματοποιηθεί. Επίσης 
τα διδάγματα στις περιφερειακές πολιτικές θα διαχέονται σε 
επίπεδο ΕΕ.
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