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MID
TERM



100% خلق  مؤ� مرجعي  لتعديد  �اذج ا
ع�ل وا�فاهيم ا
قتصادية الحالية ، وظروف إحداثها ، 
والعقبات التي تواجهها ، وعوامل النجاح ، وا�ليات ا�الية ، والفوائد ع� الع�لة ، والبيئة ، 

وا�ثار ا
جت�عية ا�خرى.

100%
ا�رحلة 01

ا�رحلة 02

ا�رحلة 03

ا�رحلة 05

.تحليل مفاهيم ا�خ�   الريفي  الحي و الن�ذج ا
قتصادية ا�نتصبة با�ناطق الريفية.

93%

ا�رحلة 04
20% تعزيز ا
ندماج ب£ كافة الفاعل£  ¢ ا�جا
ت الريفية و¢ ا�ناطق الرائدة من خ�ل انشاء 

نظام بيئي للخدمات يقوم اساسا ع� تكنولوجيا ا�علومات و ا
تصا
ت ..

35% .اختبار مدى قابلية تشغيل �اذج ا�خت�ات الحية ا�حدثة  ¢ 13 منطقة ريفية رائد

May 2018 - April 2021

HORIZON 2020

www.liverur.eu

يعرف ليفرور(LIVERUR)  بأنه م²وع بحث وابتكار ممّول من 
ا
تحاد ا�ورو· ، يهدف ا¶ تحس£ بنية ا�ؤسسات ا�نتصبة ¢ 

ا�ناطق الريفية من خ�ل مساعدة الف�ح£ وا�ؤسسات الف�حية 
الصغرى وا�توسطة ع� تطبيق منهجية ا
قتصاد الدائري ¢ 13 
منطقة رائدة منتقاة من جميع أنحاء أوروبا ، وكذلك ¢ بلدان 

مختارة ¢ أفريقيا وآسيا.

اهداف ا�²وع
يهدف ليفرور ا¶ تطوير �اذج اع�ل مبتكرة للغاية تسمى مخت�ات 

حية ¢ ا�ناطق الريفية.
وا�خت�ات الحية هي عبارة عن أنظمة بيئية مبتكره و منفتحه  تهتم 
با�ستخدم وتعمل غالبًا ¢ سياق إقليمي ، حيث تقوم بدمج عمليات 

البحث وا
بتكار ا�تزامنة من خ�ل  ال²اكة ب£ القطاع£ العام 
والخاص.ويتمثل أساس التطوير ا
سÅاتيجي للمخت�ات الحية الريفية 
¢ تأسيس جمعية تضم كل الفاعل£ او ا�تدخل£ بشكل دائم.و ي�م 

خ�لها ا�ستخدمون وواضعو السياسات و ال²كات و الباحثون 
اتفاقيات Íكن من خ�لها ا
نخراط ¢ تعاون طويل ا
مد.

قام "ليفرور" بتحديد ومقارنة ا
خت�فات ب£ ا�قاربة الجديدة للمخت�ات الحية 
وا�قاربات التقليدية ا�كÏ تنظيً� (اÎنتاج الضخم ، تطوير ا�سعار ، تحس£ هياكل 

التكلفة مع ال²كات  ,الÅشيد ) وذلك قصد تكريس اقتصاد دائري داخل كل إقليم و 
الحد من النفايات ، وبعث مشاريع جديدة والتوسع الشامل ¢ فرص ا�ع�ل بالنسبة 

لل²كات الصغÑة وا�توسطة.

لقد درس ليفرور لحد ا
ن اكÏ من 200 �وذج اع�ل  موزّع ¢ 13 منطقة تجريبية 
مختارة اضافة ا¶ دراسة وتحليل 100 مبادرة قامت بها عديد ا�خت�ات الريفية الحية.

احدث  ليفرور  منصة تفاعلية ع� ا
نÅنت تحتوي ع� مقاطع فيديو تضمنت توجيهات  
لخ�اء ¢ ا�جال الف�حي و مجال ا
ع�ل و تضمنت كذلك قاعدة بيانات عن ا�نطقة. 
ك� تدعم هذه ا�نّصة مبادرات انشاء ا�شاريع اللتي تعتمد ا
قتصاد الريفي الخطي و 

الدائري وفرص Õويلها.

خلق مفهوم جديد لن�ذج ا�ع�ل: �وذج ا�خ� الحي ا
قليمي والدائري.

الوضعية الراهنة للم²وع:


