Λίγα λόγια για το έργο αυτό
COMPOSE (Rural Communities Engaged with Positive Energy)
ΣΥΝΘΕΣΤΕ (αγροτικές κοινότητες που ασχολούνται με θετική
ενέργεια)

στόχος είναι η προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η
ανάπτυξη της τεχνολογίας για να «συνθέσει» μια πράσινη
οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές δυνατότητες με βιώσιμες
αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού.

Το COMPOSE είναι ένα τριετές πρόγραμμα του οποίου κύριος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων τοπικών 1. Ενσωμάτωση των ΑΠΕ και μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, στρατηγικές και σχέδια
στον αναπτυξιακό σχεδιασμό στις περιοχές της Μεσογείου.
σε 11 περιοχές της Μεσογείου.
2. Ολιστικό έλεγχο του σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ.
3. Μεταφορά της αξίας χρήσης του μοντέλου σχεδιασμού
Το έργο βασίζεται στην υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία
COMPOSE στην περιοχή της Μεσογείου και προώθηση του
από προηγούμενα έργα και πρωτοβουλίες για την παροχή ενός
μοντέλου σχεδιασμού COMPOSE σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ.
μοντέλου σύνθεση του σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ και ως
εκ τούτου την αύξηση τους στο ενεργειακό μείγμα των
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
επιλεγμένων περιοχών με την προώθηση της ανάπτυξης των
Εφαρμογή των 15 πιλοτικών δράσεων σύμφωνα με τον
τοπικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των
πρότυπο αναπτυξιακό σχεδιασμό COMPOSE.
τοπικών προστιθέμενων αλυσίδων αξίας. Ως οριζόντια αρχή, το
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για φορείς χάραξης
έργο περιλαμβάνει τη γνώση, τομεακές πολιτικές και τα
πολιτικής και εμπειρογνωμόνων αναπτυξιακού σχεδιασμού.
χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για να προωθήσουν και
Οργάνωση
εκδηλώσεων
δημόσιας
προβολής
και
να προσελκύσουν τις πράσινες επενδύσεις, με βάση τις τοπικές
ευαισθητοποίησης με στοχευμένες εκδηλώσεις κατάρτισης
δυνατότητες.
και ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς χάραξης πολιτικής και
εμπειρογνώμονες αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Διαμέσου του έργου COMPOSE, θα εφαρμόσουν τουλάχιστον 15
Σύνταξη ενός εγγράφου πολιτικής για την υποστήριξη του
πιλοτικές δράσεις με στόχο την προώθηση, την ενίσχυση και την
μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού COMPOSE το οποίο θα
αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τα μέτρα
προετοιμαστεί και θα προωθηθεί σε επίπεδο πολιτικής της
εξοικονόμησης ενέργειας.
ΕΕ.
Υπογραμμένο Μνημόνιο συμφωνίας από τους εκπροσώπους
Το έργο COMPOSE συντονίζεται από το Επιμελητήριο Γεωργίας
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην περιοχή της
και Δασών της Σλοβενίας - Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασών του
Μεσογείου, που αναγνωρίζει την αξία χρήσης του μοντέλου
Maribor και τους συνεργάτες του:
αναπτυξιακού σχεδιασμού COMPOSE και την ενσωμάτωσή
του στις διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού τους.
ΣΤΟΧΟΙ
To έργο COMPOSE συμβάλλει στην αύξηση του βιώσιμου
σχεδιασμού των ΑΠΕ, στο επίπεδο φορέων χάραξης πολιτικής
και εμπειρογνωμόνων αναπτυξιακού σχεδιασμού, και κύριος

