ΒΙΩΣΙΜΕΣ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
(ΔΗΜΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Βιωσιμότητα: δυνατότητα αντιμετώπισης οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προκλήσεων με στόχο την ευημερία των πολλών, τη διασφάλιση
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και τη δημιουργία θετικών προοπτικών για τη
σημερινή και μελλοντική γενιά .
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Ενεργός συμμετοχή των
πολιτών

Συνέργειες

Δικτύωση

Χρήση τεχνολογιών
αιχμής (ΤΠΕ)

ΓΙΑΤΙ:

Βιώσιμη και Έξυπνη
Κοινότητα

Σημαίνει:
✓ Ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων, προώθηση
επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, εξωστρέφεια.

Οικονομία

✓ Συνεργασία, δημιουργικότητα, Δια βίου μάθηση, εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Κοινωνία

✓ Αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και υπηρεσιών υγείας,
ασφάλειας, πολιτισμού, τουρισμού.

Διαβίωση

✓ Βιώσιμη διαχείριση φυσικών ενεργειακών & υδάτινων πόρων,
διαχείριση αποβλήτων, κτηριακών υποδομών και προστασία
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.

Περιβάλλον

✓ Αποτελεσματικές & βιώσιμες μετακινήσεις, με καθολική
προσβασιμότητα.

Κινητικότητα

✓ Αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες (e-government) με
συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια &
λογοδοσία.

Διακυβέρνηση
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Η Match2Invest έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την
μετάβαση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, δήμοι, δίκτυο δήμων
κ.ά.) σε Βιώσιμες και Έξυπνες Κοινότητες.
Όραμα & Στόχοι
Στρατηγικοί άξονες
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Προτάσεις έργων

1.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

•
•
•
•

2.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

• Αξιοποίηση εθνικών & ευρωπαϊκών πόρων
• Χρηματοδότηση έργων
• Συνεργασίες

3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ|
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•
•
•
•

4.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ

5.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

2020 → 2030
(SDGs)

Ανάλυση κόστους/ οφέλους
Βασικοί δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators-KPIs)
Σύνταξη απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
Επανασχεδιασμός πολιτικών και παρεμβάσεων

• Κινητοποίηση δημοτών και φορέων
• Δικτύωση & Συνέργειες
• Εξωστρέφεια & αναγνωρισιμότητα
• Πρότυπα καλών πρακτικών
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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
❑

Κατάρτιση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

❑

Προφίλ Βιωσιμότητας – Swot Analysis.

❑

❑

❑

Προσδιορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την ανάδειξη και υλοποίηση
ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς.
Επιλογή βέλτιστων παρεμβάσεων για βελτίωση αποδοτικότητας, εξοικονόμηση
δαπανών και μείωση κόστους σε λειτουργίες, υπηρεσίες και υποδομές.
Σύνδεση με SDGs – Agenda2030.
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
❑

❑

❑

❑
❑

Ανάπτυξη οδηγού χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και προγραμμάτων σύμφωνα
με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου/Περιφέρειας.
Προσδιορισμός δυνατοτήτων χρηματοδότησης (EBRD, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
Ταμεία, EIB, EIF, ιδιώτες επενδυτές, ΣΔΙΤ, ΕΚΕ μεγάλων εταιριών κ.ά.)
συγκεκριμένων έργων και ειδικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Αξιοποίηση δυνατοτήτων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας
& καινοτομίας, εκπαίδευσης, ψηφιακού μετασχηματισμού, απασχόλησης &
κοινωνικής πρόνοιας, κ.ά. (π.χ. Horizon2020, ERASMUS+, LIFE+, Interreg Eu, EaSI
κ.ά.).
Εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (crowdfunding, πράσινα ομόλογα κ.ά.).
Καθοδήγηση μέσω δημιουργίας συνεργειών για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων (π.χ. συμμετοχή σε πολυμερή προγράμματα).
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3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ|
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
❑

Ανάπτυξη Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) ανά έργο, παρέμβαση και
λειτουργία.

❑

Μέτρηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δήμου/ Περιφέρειας.

❑

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης (reporting).

❑

❑

Βελτίωση και επανασχεδιασμός έργων, παρεμβάσεων και λειτουργιών βάσει
αποτελεσμάτων (KPIs).
Ανάπτυξη εσωτερικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της
υλοποίησης, της ολοκλήρωσης και της αποτίμησης επιλεγμένων έργων και
παρεμβάσεων.
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4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ
❑

❑
❑

❑

❑

Κινητοποίηση δημοτών, φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερόμενων
μερών στις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Δήμου/Περιφέρειας.

Ψηφιακή απεικόνιση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης (digital reporting).
Ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων προβολής έργου και ενεργούς
συμμετοχής δημοτών.
Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο (δίκτυα, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ κ.ά.).

Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή και ανάδειξη του
συνολικού έργου του Δήμου/ Περιφέρειας.
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5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 37101: “Σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας πόλεων”
ISO 37120: “Βιώσιμη ανάπτυξη κοινοτήτων”
ISO 14001: “Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης”
LEED: “Leadership in Energy and Environmental Design”
WELL Building Standard: “Σύστημα περιβαλλοντικής υγείας
στο δομημένο περιβάλλον”

❑

❑

❑

❑

❑

Προετοιμασία στη διαμόρφωση των βασικών αρχών του εκάστοτε προτύπου/ συστήματος
πιστοποίησης.
Προτάσεις για τον καθορισμό της βέλτιστης δομής εντός του δήμου/περιφέρειας, κινητήριος
πυλώνας για την εφαρμογή του εκάστοτε προτύπου/ συστήματος πιστοποίησης.
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης με την ενσωμάτωση πρόσθετων εμπλεκόμενων μερών στη
διαδικασία πιστοποίησης.
Προτεραιοποίηση κύριων δεικτών υπολογισμού που απορρέουν από το εκάστοτε πρότυπο/
σύστημα πιστοποίησης.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής δεικτών και παρακολούθησης της
ορθής εφαρμογής του εκάστοτε προτύπου/ συστήματος πιστοποίησης.

Πόσο βιώσιμη και έξυπνη είναι η δική σου κοινότητα ;

