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Στην Ουαλία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των
εταίρων του έργου «Κυκλική Οικονομία για τις Μικρές και Μεσαίες
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Πρόκειται για ένα νέο πανευρωπαϊκό έργο που έχει ως στόχο να
βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν
την κυκλική
Αποδοχή & Κλείσιμο
οικονομία και να λειτουργήσουν με έναν πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά
και κερδοφόρο τρόπο. Η κυκλική οικονομία είναι βασική παράμετρος

και κερδοφόρο τρόπο. Η κυκλική οικονομία είναι βασική παράμετρος
της Πράσινης Οικονομίας, στο πλαίσιο της οποίας υψηλής ποιότητας
υλικά που προέρχονται από απόβλητα μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων κατά
την παραγωγική διαδικασία.
Το έργο CESME συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg
Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό
1.63 εκατομμύρια €. Αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας (Business
Development Centre North Denmark) που είναι ο επικεφαλής εταίρος
και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Στο έργο συμμετέχουν
δέκα εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Ιταλία, Φινλανδία,
Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα). Στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου οι εταίροι, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, θα
επισημάνουν τις καλές πρακτικές, ώστε να καταρτιστεί ένας οδηγός
για την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Το CESME απευθύνεται, επίσης, σε φορείς χάραξης πολιτικής για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται
για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό το
ζητούμενο θα οδηγήσει η καλύτερη ενημέρωση των αρμόδιων
φορέων για την κατανόηση των ωφελειών της κυκλικής οικονομίας,
έτσι ώστε να γίνει σωστή χρήση των οδηγιών και των πακέτων
στήριξης για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
κυκλική οικονομία.
Στη συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία
έγινε παρουσίαση των καλών πρακτικών τοπικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας,
όπως το Ecodesign Centre Wales και το Resources Action Programme
(WRAP) Cymru. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των
εταίρων του έργου επισκέφθηκαν μία τοπική επιχείρηση με την
επωνυμία Orangebox, ώστε να γίνουν κατανοητές οι αειφορικές

επωνυμία Orangebox, ώστε να γίνουν κατανοητές οι αειφορικές
πρακτικές λειτουργίας της. Η συγκεκριμένη επιχείρηση κέρδισε το
Βραβείο Περιβάλλοντος της Ουαλίας για το 2002 και το 2014 ανέλαβε
ένα πιλοτικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου σχεδίασε έπιπλα γραφείου
και ακολούθησε ένα πρότυπο πωλήσεων κυκλικής οικονομίας. Το 98%
των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έργο είναι
ανακυκλώσιμα και, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου που
εφαρμόζεται, αναμένεται ότι οι ετήσιες πωλήσεις της θα ανέλθουν
στο ποσό των 5 εκατομμυρίων £. Το συγκεκρικένο προϊόν
διαφημίζεται ως ιδιαίτερης αντοχής και μακράς διάρκειας.
Ως ένθερμη υποστηρικτής της κυκλικής οικονομίας, η Υπουργός
Περιβάλλοντος και Αγροτικών Υποθέσεων της Ουαλίας Lesley
Gri ths που συμμετείχε στη συνάντηση αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη
σημασία του έργου για την προώθηση της ατζέντας της κυκλικής
οικονομίας στις επιχειρήσεις.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόζει σήμερα μια δέσμη
πολιτικών και μέτρων με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Ως φορέας διαχείρισης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής
Μακεδονίας για το 2014-2020 επιδιώκει να καταστήσει την Κεντρική
Μακεδονία μια Πρότυπη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η συμμετοχή σε
καινοτόμα έργα, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη
εξειδίκευση των δράσεων και ανοίγει δρόμους σε νέους τομείς της
οικονομίας της.
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