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يهدف ليفرور اىل تطوير مناذج اعامل مبتكرة للغاية تسمى مختربات
حية يف املناطق الريفية.
واملختربات الحية هي عبارة عن أنظمة بيئية مبتكره و منفتحه تهتم
باملستخدم وتعمل غالبًا يف سياق إقليمي  ،حيث تقوم بدمج عمليات
البحث واالبتكار املتزامنة من خالل الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص.ويتمثل أساس التطوير االسرتاتيجي للمختربات الحية الريفية
يف تأسيس جمعية تضم كل الفاعلني او املتدخلني بشكل دائم.و يربم
خاللها املستخدمون وواضعو السياسات و الرشكات و الباحثون
اتفاقيات ميكن من خاللها االنخراط يف تعاون طويل االمد.

الوضعية الراهنة للمرشوع:
قام "ليفرور" بتحديد ومقارنة االختالفات بني املقاربة الجديدة للمختربات الحية
تنظيام )اإلنتاج الضخم  ،تطوير األسعار  ،تحسني هياكل
واملقاربات التقليدية األكرث
ً
التكلفة مع الرشكات ,الرتشيد ( وذلك قصد تكريس اقتصاد دائري داخل كل إقليم و
الحد من النفايات  ،وبعث مشاريع جديدة والتوسع الشامل يف فرص األعامل بالنسبة
للرشكات الصغرية واملتوسطة.
لقد درس ليفرور لحد االن اكرث من  200منوذج اعامل موزّع يف  13منطقة تجريبية
مختارة اضافة اىل دراسة وتحليل  100مبادرة قامت بها عديد املختربات الريفية الحية.
احدث ليفرور منصة تفاعلية عىل االنرتنت تحتوي عىل مقاطع فيديو تضمنت توجيهات
لخرباء يف املجال الفالحي و مجال االعامل و تضمنت كذلك قاعدة بيانات عن املنطقة.
املنصة مبادرات انشاء املشاريع اللتي تعتمد االقتصاد الريفي الخطي و
كام تدعم هذه ّ
الدائري وفرص متويلها.

يعرف ليفرور) (LIVERURبأنه مرشوع بحث وابتكار مم ّول من
االتحاد األورويب  ،يهدف اىل تحسني بنية املؤسسات املنتصبة يف
املناطق الريفية من خالل مساعدة الفالحني واملؤسسات الفالحية
الصغرى واملتوسطة عىل تطبيق منهجية االقتصاد الدائري يف 13
منطقة رائدة منتقاة من جميع أنحاء أوروبا  ،وكذلك يف بلدان
مختارة يف أفريقيا وآسيا.

املرحلة 01

.تحليل مفاهيم املخرب الريفي الحي و النامذج االقتصادية املنتصبة باملناطق الريفية.

املرحلة 02

خلق مؤرش مرجعي لتعديد مناذج االعامل واملفاهيم االقتصادية الحالية  ،وظروف إحداثها ،
والعقبات التي تواجهها  ،وعوامل النجاح  ،واآلليات املالية  ،والفوائد عىل العاملة  ،والبيئة ،
واآلثار االجتامعية األخرى.

املرحلة 03

خلق مفهوم جديد لنامذج األعامل :منوذج املخرب الحي االقليمي والدائري.

املرحلة 04

تعزيز االندماج بني كافة الفاعلني يف املجاالت الريفية ويف املناطق الرائدة من خالل انشاء
نظام بيئي للخدمات يقوم اساسا عىل تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ..

املرحلة 05

.اختبار مدى قابلية تشغيل مناذج املختربات الحية املحدثة يف  13منطقة ريفية رائد
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