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ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

Νέο επιχειρηματικό μοντέλο: κυκλική οικονομία σε αγροτικές περιοχές
LIVING LAB ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 



Για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου, 
το Liverur επικεντρώνεται  στην επέκταση του νέου 

επιχειρηματικού μοντέλου που ονομάζεται Living Labs. 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.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ LIVERUR

Το LIVERUR προσδιόρισε και σύγκρινε τις διαφορές μεταξύ της νέας προσέγγισης του 
Living Lab και των παραδοσιακών επιχειρηματικών προσεγγίσεων (μαζική παραγωγή, 
κοστολόγηση, βελτιστοποίηση στην ελαχιστοποίηση τους κόστους παραγωγής, 
εξορθολογισμός), προκειμένου να εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία σε κάθε περιοχή, 
για την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την 
αύξηση των ευκαιριών για τις MμE.

Μέχρι στιγμής το LIVERUR έχει μελετήσει πάνω από 200 επιχειρηματικά μοντέλα στις 13 
επιλεγμένες πιλοτικές περιφέρειες και 100 μελέτες περιπτώσεων για υπάρχουσες 
πρωτοβουλίες Living Lab. Επιπλέον, το LIVERUR ενίσχυσε την ενεργή εμπλοκή των 
ενώσεων αγροτών, των ΜμΕ και των τοπικών συνεταιρισμών για την κατάλληλη 
αξιολόγηση των αγροτικών περιοχών ανάλογα με τις ανάγκες τους και κατά συνέπεια 
δημιούργησε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο για κάθε μία από αυτές τις 
περιφέρειες.

Τέλος, το LIVERUR βρίσκεται στο στάδιο δημιουργίας μίας διαδραστικής διαδικτυακής 
πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει α) βίντεο καθοδήγησης από εμπειρογνώμονες 
αγροτικών και μη επιχειρήσεων, β) δεδομένα για την κάθε περιφέρεια, γ) υποστήριξη για 
τη δημιουργία αγροτικών επιχειρήσεων βασισμένες στην γραμμική και κυκλική 
οικονομία και δ) ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ LIVERUR
100%

Φάση 01
Ανάλυση και καθορισμός της έννοιας των αγροτικών living labs.

100%
Φάση 02
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.

Φάση 03
Δημιουργία και καθορισμός ενός καινοτόμου επιχειρηματικού 
μοντέλου - Regional Circular Living Lab business model concept 
(RAIN).

93%

Φάση 04
Δημιουργία μιας Online πλατφόρμας (RAIN Platform).20%

Φάση 05
‘Ίδρυση αγροτικών Living labs σε 13 πιλοτικές περιοχές.35%

LIVERUR ένα πρόγραμμα καινοτομίας και έρευνας το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει

στη βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δομών στις 
αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας τους γεωργούς αλλά και τις
μικρομεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις στο να εφαρμόσουν τη μέθοδο 
της κυκλικής οικονομίας σε 13 επιλεγμένες πιλοτικές περιφέρειες σε όλη 
την Ευρώπη και την Ασία. 

Η βάση για την στρατηγική ανάπτυξη ενός αγροτικού Living Lab είναι η δημιουργία μίας 
σύνδεσης μεταξύ των βιώσιμων φορέων, δηλαδή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με τους 
χρήστες, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές, για τη σύναψη συμφωνιών μακροπρόθεσμης 
συνεργασίας. 
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