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Παρουσί αση των περι βαλλοντι κών δυνατοτήτων των επι χει ρήσεων της βόρει ας Δανί ας
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Μια νέα στρατηγική εξαπλώνεται με ταχύτητα φωτός μεταξύ εταιρειών και οργανισμών στην
Ευρώπη. Πρόκειται για την στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας, που ως στόχο της έχει να δώσει
στην Ευρώπη την ευκαιρία για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος.
Η κυκλική οικονομία αφορά στη δημιουργία μιας οικονομίας, όπου οι πόροι
επαναχρησιμοποιούνται αντί να καίγονται ή να οδηγούνται στο τέλος κύκλου ζωής τους σε ταφή
(ΧΥΤΑ). Σε έναν κόσμο όπου οι τιμές των πόρων αυξάνονται συνεχώς, το κυκλικό μοντέλο
οικονομίας παρέχει οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη ως φτωχή ήπειρος σε
ορυκτούς πόρους (πετρέλαιο, αέριο κτλ), με την κυκλική οικονομία εξαρτάται λιγότερο από
τέτοιου είδους εισαγωγές.
Αρκετές εταιρείες στη Βόρεια Δανία έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της κυκλικής
οικονομίας και ως εκ τούτου ένα ευρύ φάσμα φορέων και εταίρων θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από το έργο CESM E. Στη διαπεριφερειακή συνεδρίαση του προγράμματος, που
πραγματοποιήθηκε, στο Aalborg στις 20-21 Σεπτεμβρίου, εκτός από το Κέντρο Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης, την Περιφέρεια και το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας, συμμετείχε ένα
ευρύ φάσμα επιχειρήσεων της βόρειας Δανίας, συμπεριλαμβανομένων των Aage Vestergaard
Larsen, Aalborg Portland, NCC, Rockwool and Reno Nord, οι οποίες παρουσίασαν την περίπτωσή
τους. Οι εταιρείες που διαβλέπουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η πράσινη μετάβαση,
έχουν πολλά να κερδίσουν, τόσο από πλευράς οικονομικής όσο και της περιβαλλοντικής
διάστασης. Η ενσωμάτωση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί είναι απαραίτητη για την μετάβαση
στην κυκλική οικονομία.
Το πρόγραμμα INTERREG Europe χρηματοδοτεί κατά 85% το έργο CESM E. Στην πρώτη φάση του
έργου, οι εταίροι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις καλές
πρακτικές για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και της ενέργειας στις ΜμΕ, προκειμένου
να αναπτυχθούν νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες. Από την Ελλάδα στο
εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.interregeurope.eu/cesme, καθώς και στο:
http://www.anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/379-parousiasi-ton-perivallontikondynatotiton-ton-epixeiriseon-tis-voreias-danias
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