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KIRSAL ALANLARDA YAŞAYAN
LABORATUVAR ARAŞTIRMA KONSEPTİ
Yeni iş konsepti: kırsal alanlarda döngüsel ekonomi

ORTAKLAR
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de
la Vega del Segura (ADRI) · İSPANYA
ADRI, Vega del Segura bölgesinin kırsal
bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını
amaçlayan kırsal bir gruptur.
Wellness Telecom (WT) · İSPANYA
WT, 2008 yılında Telekomünikasyon ve Bilişim
Ağlarında mühendislik uzmanlığı alanında
kurulmuştur.
Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · FRANSA
Ziraat Odası, kendi üyeleri arasından seçilenler
tarafından yönetilen ve temsil edilen kamu
organlarıdır.
The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANSA
Brittany Ziraat Odası, gelecekteki tarımın
zorluklarıyla yüzleşen çiftçilere ve arazi ile ilgili
projelere hizmet veren bölgesel bir kuruluştur.
Commissariat à l´Energie Atomique et aux énergies alternatives
(CEA) · FRANSA
CEA, düşük karbonlu enerji, güvenlik ve
teknolojiye odaklanan, Fransız devlet destekli
bir teknolojik araştırma kuruluşudur.

KIRSAL ALANLARDA YAŞAYAN
LABORATUVAR ARAŞTIRMA KONSEPTİ
LIVERUR projesi, Avrupa’daki mevcut olan
küçük-orta ölçekli kırsal işletmelerin
modernizasyonunu amaçlayan ve bir Ufuk
2020 projesidir.
SMAE'ler (Küçük - Orta Ölçekli Tarımsal
İşletmeler), AB kırsal ekonomisinin yapısı ve
dinamikleri açısından bir rol oynamaktadır.
Fakat devam eden konsolidasyon sürecine
rağmen, Avrupa'daki kırsal faaliyetler halen
küçük veya çok küçük işletmeler tarafından
yürütülmektedir.
LIVERUR projesinin amacı katma değer,
sosyal bütünlük, istihdam, paydaş
entegrasyonu-içermesi, küresel pazarlara ve
iklim değişikliğine karşın iş esnekliği

sağlayan birçok iş modeli yaklaşımının
belirlenmesi ve incelenmesi sonucunda
Küçük-Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler
düzeyinde uygulanabilen ve uygulama
örnekleri çoğaltılabilecek Kırsal Yaşayan
Laboratuvar araştırma metodudunu
sunmaktır.
Yaşayan laboratuarlar kullanıcı odaklı, açık
inovasyonlu, Bilgi İletişim Teknolojileri
özellikli ekosistemler olup genellikle dörtlü
sarmal (Devlet, Sanayi / Tarım, İnsanlar,
Akademi) ve kamu-özel-insan ortaklığı
içinde eşzamanlı araştırma ve inovasyon
sürecini entegre eden bölgesel bir
bağlamda faaliyet göstermektedir.
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ORTAKLAR
Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI) · AVUSTURYA
ZSI, Avrupa Komisyonu, Bakanlıklar, Belediyeler,
OECD, ILO, diğer kamu kurumları ve STK'lar gibi
vatandaşlar ve özel sektör şirketleri gibi çeşitli
müşteri ve paydaşlarla farklı ortamlarda çalışır.
Regional management Burgenland GmbH (RMB) · AVUSTURYA
RMB, tüm Burgenland nüfusu için bir servis
sağlayıcı ve irtibat noktasıdır ve Burgenland
eyaleti tarafından görevlendirilir.
Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain
Research (BAB) · AUSTRIA
BAB, Avusturya tarım sektörüyle ile ilgili ulusal
ve uluslararası bağlamda çalışmalar yürüten
araştırma enstitüsüdür.
Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · LETONYA
ZSA, Letonya tarım sektörünün sesidir.
Letonya'nın tüm tarım toplumuna profesyonel
temsil ve hizmetler sunar.
TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
Ana misyonu, geniş bir paydaş ortaklığına
(PPPP) dayanarak, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri destekli uygulamaların farklı
alanlarında piyasaya açık yenilik getirmektir.

E35 Fondazione per la progettazione internazionale · İTALYA

University of Ljubljana (UL) · SLOVENYA

E35, uluslararası ilişkiler yoluyla yerel ekonomik ve
sosyal büyümeye katkıda bulunmak amacıyla projeler
geliştirir ve uygular.

UL, Slovenya'daki kaliteli çalışma programlarıyla
tanınan en eski ve en büyük Yüksek Öğrenim ve
Bilimsel Araştırma kurumudur.

Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · İTALYA
UCT, kamu idareleri, ekonomik girişimciler ve kar
amacı gütmeyen sektör arasında sinerji ve işbirliği
geliştirmeyi amaçlar.
SOGESCA · İTALYA
SOGESCA, tüm sektörlerde Çevre ve Enerji
Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında
deneyimlidir.

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri tabanlı
hizmet ekosistemi ile
kırsal alandaki Pilot
Bölgelerde yer alan
paydaşlar arasında
entegrasyonun
teşvik edilmesi
(RAIN
Platformu).
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IED, inovasyonun teşviki ve girişimcilik ruhunun
güçlendirilmesine adanmış bir STK'dır.
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CESIE, kâr amacı gütmeyen eğitim, sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlarda yenilik için çalışan
bir Avrupa Çalışma Merkezidir.

Cleopa (CLEO) · ALMANYA
CLEO, CO2 dengesini azaltmak için çok çeşitli
danışmanlık hizmetleri sunan bir yenilik
sağlayıcısıdır.

Bütünüyle yeni iş
modeli konseptinin
Oluşturulması:
Bölgesel Döngüsel İş
Modeli Konsepti (RAIN).

Zafer Development Agency (ZEKA) · TURKİYE
ZEKA, TR33 Bölgesinde faaliyet gösteren
dinamik bir bölgesel kalkınma ajansıdır.
Stratejik ortaklıklar yaratır ve teşvik eder.
Institute of Entrepreneurship Development (IED) · YUNANİSTAN

CESIE · İTALYA

Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional
dos Açores (FRCT) · PORTEKİZ
FRCT, finasmanını projelere katılım yoluyla sağlayan
Azorların Bölgesel Yönetimi Dairesi'nin Azor Bilim ve
Teknoloji Sistemlerini araştıran bir kamu kuruluşudur.

01

Yaşayan Laboratuvar
konseptinin analizi ve
kavramsallaştırılması.
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Laboratuvarların
Yaşayan
Kırsal
Doğrulanması.
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Mevcut işletme
konseptlerini ve
modellerini başlangıç
koşulları karşılaşılan
zorluklar,
kolaylaştırıcılar, finans
mekanizmaları, katma
değer, iş imkanları,
ve diğer çevresel ve
sosyal fayda üretimi açılarından
listelemek için bir mukayese
sınıflandırmasının geliştirilmesi.
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WIRELESSINFO (WRLS) · ÇEKYA
WRLS, 2003 yılında Çek katılımcıları tarafından
WIRELESSINFO IST 1999 - 21056 projesi
kapsamında kurulan kâr amacı gütmeyen bir Çek
sanal araştırma enstitüsüdür.
Úhlava, o. p. s. (UHLAVA) · ÇEKYA
UHLAVA, bölgesel kalkınma, çevre ve tarım,
eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
faaliyetlerine odaklanan kar amacı gütmeyen
bir organizasyondur.
Association Dar Margoum Ouedhref · TUNUS
Dar Margoum kar amacı gütmeyen Tunus’da bir
kuruluştur. Birliğin ana misyonu Margoum'un
orijinalliğini korumaktır.

