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23 ΕΤΑΙΡΟΙ
13 ΧΩΡΕΣ
13 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
κωδικό 773757.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν εκπροσωπούν αποκλειστικά τους συγγραφείς και δεν
αντικατοπτρίζουν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της και, επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών.

www.liverur.eu
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LIVING LAB ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Νέο επιχειρηματικό μοντέλο: κυκλική οικονομία σε αγροτικές περιοχές

ΕΤΑΙΡΟΙ
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de
la Vega del Segura (ADRI) · ΙΣΠΑΝΙΑ
Αγροτική Ένωση με στόχο την βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής Vega del Segura στην
Ισπανία.
Wellness Telecom (WT) · ΙΣΠΑΝΙΑ
Ιδρύθηκε το 2008 με ειδικότητα στην
ανάπτυξη δικτύων και τηλεπικοινωνιών.
Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · ΓΑΛΛΙΑ
Επιμελητήριο αγροτικών επιχειρήσεων της
περιοχής Pays de la Loire στην Γαλλία.
The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · ΓΑΛΛΙΑ
Το Αγροτικό Επιμελητήριο της περιοχής της Βρετανίας
(Γαλλία) είναι ένας τοπικός οργανισμός που υποστηρίζει
τους αγρότες και σχετικά έργα, αντιμετωπίζοντας τις
προκλήσεις του μέλλοντος για την γεωργία
Commissariat à l´Energie Atomique et aux énergies alternatives
(CEA) · ΓΑΛΛΙΑ
Ερευνητικός οργανισμός χρηματοδοτούμενος από την
κυβέρνηση της Γαλλίας που εστιάζει στην ενέργεια
άνθρακα, στην ασφάλεια και στην τεχνολογία.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
LIVING LAB ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το έργο LIVERUR στο πλαίσιο του
προγράμματος Ορίζοντας 2020 στοχεύει
στον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων
αγροτικών επιχειρήσεων στην περιοχή της
Ευρώπης.
Οι μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δομής
και της δυναμικής της αγροτικής οικονομίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος του έργου LIVERUR είναι να εντάξει
την ερευνητική μεθοδολογία που
ενσωματώνουν τα Living Labs στο πλαίσιο
λειτουργίας των μικρομεσαίων αγροτικών
επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα
δημιουργηθεί μια σειρά πλεονεκτημάτων

όπως: προστιθέμενη αξία των αγροτικών
επιχειρήσεων, κοινωνική συνοχή, νέες
θέσεις εργασίας, ενεργή συμμετοχή άλλων
φορέων, ανοχή των επιχειρήσεων στην
παγκοσμιοποίηση και δυνατότητα
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Τα Living labs είναι καινοτόμα,
προσανατολισμένα προς τον χρήστη
οικοσυστήματα που ενσωματώνουν ΤΠΕ,
έρευνα και καινοτομία και συχνά
λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο με
την μορφή πολυεπίπεδης εταιρικότητας
(Κυβέρνηση, Βιομηχανία, Πολίτες,
Πανεπιστημιακή κοινότητα).
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Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ΙΤΑΛΙΑ

Δημιουργία μιας
Online πλατφόρμας
(RAIN Platform).
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Ανάλυση και καθορισμός
της έννοιας των
αγροτικών living labs.

Φορέας εφαρμογής Συστημάτων
Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης
για όλους τους κλάδους.
CESIE · ΙΤΑΛΙΑ
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Ευρωπαϊκό κέντρο μελετών για την καινοτομία
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνίας, της
οικονομίας και του πολιτισμού.

Cleopa (CLEO) · ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain
Research (BAB) · ΑΥΣΤΡΙΑ
Ινστιτούτο κοινωνικό-οικονομικής έρευνας με
στόχο τον αγροτικό τομέα τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο.
Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · ΕΣΘΟΝΙΑ
Φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς τις αγροτικές επιχειρήσεις της Λετονίας.
TR Associates Ltd (TRA) · ΜΑΛΤΑ
Στόχος του οργανισμού TRA είναι να
ενσωματώσει την ανοικτή καινοτομία και τις
τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής
στην αγορά.

Zafer Development Agency (ZEKA) · ΤΟΥΡΚΙΑ
Αναπτυξιακή Υπηρεσίας της περιοχής TR33
στην Τουρκία με στόχο την δημιουργία και
προώθηση στρατηγικών συνεργασιών.
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (IED) · ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

SOGESCA · ΙΤΑΛΙΑ

Συμβουλευτικός οργανισμός με μια ευρεία γκάμα
υπηρεσιών για την μείωση του αποτυπώματος
άνθρακα των βιομηχανιών.

Regional management Burgenland GmbH (RMB) · ΑΥΣΤΡΙΑ
Κέντρο Εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών
για τους κατοίκους της περιοχής Burgenland
στην Αυστρία.

Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα είναι το παλιότερο
πανεπιστημιακό και επιστημονικό ίδρυμα στην
Σλοβενία.

Φορέας ανάπτυξης συνεργειών και συνεργασιών
μεταξύ του Δημόσιου τομέα, των επιχειρηματιών
και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional
dos Açores (FRCT) · ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Δημόσια Υπηρεσία της τοπικής κυβέρνησης των
νησιών Αζόρες.

Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI) · ΑΥΣΤΡΙΑ
Οργανισμός που υλοποιεί δράσεις με στόχο την
κοινωνική καινοτομία.

University of Ljubljana (UL) · ΣΛΟΒΕΝΙΑ

E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ΙΤΑΛΙΑ
Φορέας υλοποίησης έργων με στόχο την τοπική
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσα από διεθνείς
συνεργασίες.

ΕΤΑΙΡΟΙ

η αγροτικών
Ίδρυσ πιλοτικές περιοχές.
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Δημιουργία και
καθορισμός ενός
καινοτόμου
επιχειρηματικού
μοντέλου - Regional
Circular Living Lab
business model concept
(RAIN).
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Ανάπτυξη μιας
συγκριτικής
κατηγοριοποίησης
των ήδη υπαρχόντων
επιχειρηματικών
μοντέλων αναφορικά
με την διαδικασία
ίδρυσης της αγροτικής
επιχείρησης, τα τυχόν
εμπόδια που
συναντώνται, το
οικονομικό μοντέλο,
την δημιουργία προστιθέμενης
αξίας, θέσεων εργασίας και άλλων
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
πλεονεκτημάτων.
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WIRELESSINFO (WRLS) · ΤΣΕΧΙΑ
Ερευνητικό Ινστιτούτου που ιδρύθηκε το 2003
στο πλαίσιο του έργου WIRELESSINFO IST 1999 21056.
Úhlava, o. p. s. (UHLAVA) · ΤΣΕΧΙΑ
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την
παροχή υπηρεσιών για την περιφερειακή
ανάπτυξη και την ανάπτυξη της αγροτικής
οικονομίας.
Association Dar Margoum Ouedhref · ΤΥΝΗΣΙΑ
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την
διατήρηση της αυθεντικότητας της περιοχής
Margoum στην Τυνησία.

