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Στη 2η Συνάντηση των Εταίρων του έργου CESME- Κυκλική Οικονομία στις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs), που πραγματοποιήθηκε

στο Aalborg της Δανίας συμμετείχε ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση των περιβαλλοντικών

δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της Βόρειας Δανίας, οι οποίες έχουν αποκτήσει

μεγάλη εμπειρία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, επισημάνθηκε

η αναγκαιότητα να γίνουν αλλαγές σε στρατηγικό επίπεδο προκειμένου να είναι

εφικτή η μετάβαση από γραμμικό, σε κυκλικό, πιο βιώσιμο και οικονομικό

μοντέλο.

Στη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου CESME, όπου συμμετείχε και η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 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 τις δικές τους μελέτες

περίπτωσης (case studies). Οι εταιρείες που διαβλέπουν τις δυνατότητες που

τους προσφέρει η πράσινη μετάβαση, μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη, τόσο

από πλευράς οικονομικής όσο και περιβαλλοντικής. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση
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της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί είναι απαραίτητη για την μετάβαση στην

κυκλική οικονομία.

Η υλοποίηση του έργου CESME συγχρηματοδοτείται κατά 85%από το Πρόγραμμα

INTERREG EUROPE 2014-2020. Κατά την πρώτη φάση του έργου, οι εταίροι

οφείλουν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις καλές πρακτικές για την

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και της ενέργειας στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα εργαλεία που μπορούν να

χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες. Το έργο ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2016 και λήγει

το 2020 και στο εταιρικό του σχήμα συμμετέχουν 10 εταίροι από τη Δανία, τη

Φινλανδία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας

Δανίας (Business Development Centre North Denmark), ενώ από ελληνικής πλευράς

συμμετέχουν ως εταίροι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η «Ανατολική

Αναπτυξιακή».

Η κυκλική οικονομία είναι βασική παράμετρος της Πράσινης Οικονομίας, όπου

υψηλής ποιότητας υλικά που προέρχονται από απόβλητα μπορούν να

επαναχρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων κατά την

παραγωγική διαδικασία. 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). Το έργο CESME,

επιδιώκει να βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την κυκλική

οικονομία και να λειτουργήσουν με ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο και

κερδοφόρο τρόπο. Το έργο απευθύνεται, επίσης, σε φορείς χάραξης πολιτικής για

την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την

ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα επιτευχθεί με την 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.
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