
 
 

 
Circular.rur 

 

Ο σκοπός του έργου 

είναι... 

...η προώθηση της μεταφοράς 
καινοτόμων γνώσεων για την Κυκλική 
Οικονομία και την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων που 
βασίζονται σε αυτήν, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
εθνικών και ευρωπαϊκών αγορών 
εργασίας και παρέχουν νέες ευκαιρίες 
ενεργοποίησης απέναντι στις τρέχουσες 
προκλήσεις, προωθώντας πιο σύγχρονες 
και βιώσιμες αγροτικές περιοχές, μέσω 
της «έξυπνης» υποστήριξης των 
επαγγελματιών στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης, σε μελλοντικούς 
επιχειρηματίες στην αγροτική Ευρώπη.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος  Erasmus+ 2021-2027  

 

Συνολική επιχορήγηση: 

252.931,00 € 

Διάρκεια: 24 μήνες 

(1.11.2021. - 31.10.2023.) 

 Circular.rur: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής 

οικονομίας για την ενεργοποίηση ευρωπαϊκών 

αγροτικών περιοχών: Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

περιεχόμενο αυτού του ηλεκτρονικού φυλλαδίου είναι 

αποκλειστική ευθύνη της INDA Iniciativas SL και ούτε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Ισπανική Υπηρεσία για την 

Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνα για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας 

για την ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών 

Αγροτικών περιοχών



Δραστηριότητες 

του έργου 

   
 

● Σύμβουλοι καριέρας, φορείς τοπικής ανάπτυξης, 
επιχειρηματικοί παράγοντες, 
εκπαιδευτές, κτλ. 

 
● Μαθητές, επαγγελματίες που χρειάζονται 

εκπαίδευση σε εγκάρσιες γνώσεις για την 
Κυκλική Οικονομία 

 
● Νέοι άνθρωποι, κάτοικοι της υπαίθρου 

 
● Ενώσεις τοπικής ή/και αγροτικής ανάπτυξης  

● Γυναίκες που δραστηριοποιούνται 

σε αγροτικές περιοχές 

 

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
WP1: Συντονισμός και Διαχείριση 

WP2: Διάδοση και Επικοινωνία 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
WP3: Έξυπνες συμβουλές για 

επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας 

για αγροτική ανάπτυξη                        

WP4: Ανάπτυξη ικανοτήτων για έξυπνες 

συμβουλές σχετικά με νέες κυκλικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγροτική 

Ευρώπη 

WP5: Μεταφορά γνώσεων για τις νέες 

ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές  

ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΗΣ: 

Concello de Outes, Spain 

 
ΕΤΑΙΡΟΙ: 

Asociación de Profesionais de 

Desenvolvemento Local de 

Galicia (AFIPRODEL), Spain 

 
Local action group Zagorje – 

Sutla, Croatia 

 
WIN Consultants Ltd, Ireland 

 
Hamburgische 

WeltWirtschaftsInstitut, 

Germany 

 
Meath County Council, Ireland 

Comune di Capannori, Italy 

ATLANTIS Engineering, Greece 

 
 
 
 
 

 

 

Να αναλύσει τους παράγοντες επιτυχίας που 

καθορίζουν την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών 

μοντέλων αγροτικής Κυκλικής Οικονομίας 

Να ενθαρρύνει την στρατηγική συνεργασία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δημιουργίας ενός 

διακρατικού δικτύου για την ενεργοποίηση των 

αγροτικών περιβαλλόντων της ΕΕ μέσω της 

Κυκλικής Οικονομίας 

Να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την 

μεταφορά της γνώσης της κυκλικής οικονομίας 

μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων (αναπτυξιακοί 

παράγοντες, επιχειρήσεις, μαθητές και γενικά 

αγροτικός πληθυσμός) των πανεπιστημίων και των 

τεχνολογικών κέντρα της ΕΕ 

Να ενισχύσει την δημιουργία έξυπνων 

μηχανισμών και μέσων υποστήριξης και κατάρτισης 

για την προώθηση της εφαρμοσμένης καινοτομίας 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά 

αγροτικά περιβάλλοντα 

Να παρέχει στους ειδικούς υποστήριξης των 

επιχειρήσεων από τις ευρωπαϊκές αγροτικές 

περιοχές, νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 

βασισμένες στην Κυκλική Οικονομία 

Να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική 

κοινότητα στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης σχετικά με την προσέγγιση της 

Κυκλικής Οικονομίας και τις δυνατότητές της για τις 

αγροτικές περιοχές 
 

 

  https://circularur.eu/  
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