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Το «MOVING» 
(Αξιοποίηση  ορεινών όγκων  μέσω
διασυνδεσιμότητας και πράσινης

ανάπτυξης) είναι ένα έργο στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon

2020» (2020-2024).
 

Οι ορεινοί όγκοι καλύπτουν 
το 36% της Ευρωπαϊκής επιφάνειας 
και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο
στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών

αγαθών.

Ωστόσο, οι ορεινοί όγκοι εξακολουθούν να
θεωρούνται «η υποτιμημένη οικολογική
ραχοκοκαλιά της Ευρώπης», εξαιτίας της
ανεπαρκούς γνώσης για πολλές πτυχές
αυτών των περιοχών  που επηρεάζουν 

τη διαχείρισή τους

Στόχος του έργου είναι να οικοδομήσει
ικανότητες και να συν-αναπτύξει πολιτικά
πλαίσια σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη
δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων και
διευρυμένων αλυσίδων αξίας (Value

Chains), συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και
τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών,

αξιοποιώντας τοπικούς πόρους και αρέχοντας
ιδιωτικά και δημόσια αγαθά.
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Το έργο «MOVING» θα προσφέρει νέα
εργαλεία συνεργασίας για τον
καθορισμό των πολιτικών στις

ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και
κατευθυντήριες γραμμές για

ανανεωμένες επιλογές πολιτικής με
οπτική προς την ενίσχυση της

συνδεσιμότητας, της
βιωσιμότητας και της

ανθεκτικότητας αυτών των
περιοχών. 

 
Η υλοποίησή του θα γίνει με

συμμετοχική διαδικασία από τη βάση
προς τα πάνω με φορείς των αλυσίδων
αξίας, περιφερειακούς και Ευρωπαϊκούς

ενδιαφερόμενους και υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το έργο «MOVING» θα εξετάσει τις αλυσίδες αξίας
που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές
και θα αξιολογήσει σε βάθος 23 επιλεγμένες
περιοχές αναφοράς σε 16 χώρες, οι οποίες

αντιπροσωπεύουν την ευρεία διαφοροποίηση
των ορεινών περιοχών στην Ευρώπη.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα οικοδομήσει
μια πανευρωπαϊκή Κοινότητα Πρακτικής

(Community of Practice) σε ορεινές αλυσίδες
αξίας, βασισμένη σε  Πλατφόρμες Πολλαπλών

Φορέων (Multi-actor Platforms), που
συγκεντρώνουν ενδιαφερόμενους, υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής και ερευνητές, και τους
εμπλέκουν στον από κοινού σχεδιασμό και
στην επικύρωση όλων των ερευνητικών

αποτελεσμάτων.

ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  «MOVING»!

Αξιοποίησε την ευκαιρία να διαμορφώσεις το
μέλλον των ορεινών περιοχών!

Οι περιφερειακές Πλατφόρμες Πολλαπλών Φορέων θα
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάλυση της

ευπάθειας των ορεινών περιοχών και στην αξιολόγηση
των αλυσίδων αξίας τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή
Πλατφόρμα θα συν-αναπτύξει και θα επικυρώσει τα

αποτελέσματα του έργου «MOVING».
 

Μέσω διαφορετικών διαδικτυακών και προσωπικών
εργαστηρίων, τα μέλη των πλατφορμών θα βοηθήσουν τους
εταίρους του έργου «MOVING» να καθορίσουν ένα κοινό

όραμα και κατανόηση των κύριων εννοιών, να
επικυρώσουν μια συγκριτική ανάλυση της ανθεκτικότητας
και της βιωσιμότητας των αλυσίδων αξίας, να εντοπίσουν
τα πιο πιθανά μελλοντικά σενάρια μέσω μιας άσκησης

προοπτικής και, τέλος, να αναπτύξουν έναν Οδικό Χάρτη
Πολιτικής για ανθεκτικές και βιώσιμες ευρωπαϊκές ορεινές

περιοχές.

Γνώρισε, μοιράσου, αντάλλαξε και μάθε από
σχετικούς Ευρωπαίους παίκτες

Το έργο «MOVING» θα συνδέσει την έρευνα, την πολιτική
και την κοινωνία μέσω 23 Περιφερειακών  Πλατφορμών
Πολλαπλών Φορέων και μιας αντίστοιχης Πλατφόρμας που

θα σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι
πλατφόρμες θα αποτελέσουν το βασικό φόρουμ για

αμφίδρομες ανταλλαγές ιδεών με σκοπό την αμοιβαία
μάθηση και τη συν-δημιουργία γνώσεων με φορείς σε

Ευρωπαϊκό και σε περιφερειακά επίπεδα.

Κανείς δεν μένει πίσω
Το έργο «MOVING» θα περιλάβει διάφορους τύπους

ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι ακούγονται όλες
οι φωνές. Οι Πλατφόρμες Πολλαπλών Φορέων του έργου

«MOVING» θα απαρτίζονται από αγρότες και παραγωγούς,
παρόχους επιχειρήσεων, άτομα που εμπλέκονται σε
διαφορετικά στάδια των αλυσίδων αξίας, υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, αρχές σε διαφορετικά επίπεδα,
εντόπιους πολίτες (ειδικά νέους και γυναίκες) και όλους
όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον των ορεινών

περιοχών


