
Το έργο EnvironmentYou - Environmental Manage-
ment Enhancement by Youth-run SMEs εστιάζει 
στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασµένων διαδικασιών 
προώθησης και οργάνωσης, µε στόχο την επιτυχή 
διάδοση και την αποτελεσµατική εφαρµογή 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις 
επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ θα είναι αυτές που τις 
διαχειρίζονται νεότεροι άνθρωποι στη διασυνοριακή 
περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας και οι οποίες 
επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες.

Σας παρουσιάζουµε το EnvironmentYou 

– Environmental Management

Enhancement by Youth-run SMEs

“Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης      και από εθνικούς πόρους των χωρών που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα Συνεργασίας του Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020». ”

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Την ευθύνη για το περιεχόµενο του φυλλαδίου έχει αποκλειστικά η 
Ευρωπεριοχή Νέστος - Μέστα και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι πρεσβεύει απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών 
που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, της Διαχειριστικής Αρχής και της 
Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος.

@EnvironmentYou

www.environmentyou.eu
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Το Έργο
EnvironmentYou

Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο 
του 2019 και η υλοποίηση θα διαρκέσει δύο 
χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg 
VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους των χωρών που συµµετέχουν 
στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014 -2020».

Όλες οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην 
καλλιέργεια µιας φιλικής προς το περιβάλλον 
επιχειρηµατικής κουλτούρας και της εφαρµογής 
της πρακτικής της φιλοσοφίας της αειφόρου 
ανάπτυξης σε νέους επαγγελµατίες.

Το έργο EnvironmentYou στοχεύει µεταξύ 
άλλων στις ακόλουθες οµάδες:
• Σύµβουλοι Ενηλίκων
• Τοπικοί Αναπτυξιακοί Φορείς
• Επιχειρηµατικοί Σύλλογοι
• Εµπορικά Επιµελητήρια
• Υπηρεσίες για την Εργασία & Απασχόληση
• Διαµορφωτές Πολιτικής για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
• Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
• Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων (Business Incu-
bators)
• Επιταχυντές Επιχειρήσεων (Business Accel-
erators)
• Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Στόχοι
του Έργου

Οι στρατηγικοί στόχοι του προτεινόµενου 
έργου είναι οι εξής:
• Η καθιέρωση αρχών περιβαλλοντικής 
ποιότητας για τις διασυνοριακές ΜΜΕ νέων.
• Η ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβαλλοντικού κεφαλαίου στο διασυνοριακό 
παραγωγικό µοντέλο.
• Η προώθηση και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και 
προς τις γειτονικές περιοχές.

Οι συγκεκριµενοποιηµένοι στόχοι του έργου 
περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω:
•  Προώθηση της συµµόρφωσης των ΜΜΕ µε 
την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία και 
προώθηση της οµοιοµορφίας στο πεδίο αυτό 
µεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων.
• Η καλλιέργεια των αρχών διαχείρισης της 
ολικής ποιότητας στις ΜΜΕ νέων.
• Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
• Η µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
• Η πρόοδος στη διαχείριση των αποθεµάτων 
εδαφικών και υδάτινων πόρων.

Τα Αποτελέσµατα
του Έργου

Στο πλαίσιο του έργου EnvironmentYou, 
αναµένεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω:
• 5 τοπικά δίκτυα υλοποίησης για το Συστήµα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS).
• Περισσότεροι από 500 συµµετέχοντες θα λάβουν 
µέρος σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για το EMS, 
τις φιλικές προς το περιβάλλον και τους φυσικούς 
πόρους επιχειρήσεις, την περιβαλλοντική 
προστασία µέσω των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων.
• Ένα υπόδειγµα για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης για τις διασυνοριακές αγροτικές 
περιοχές βάσει του προτύπου EMAS.
• Ένα µοντέλο που εστιάζει σε βιώσιµες 
γεωργικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές.
• Ένα λειτουργικό Κέντρο Πληροφόρησης για το 
e-EMS, που θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του 
κάθε εταίρου στην περιοχή παρέµβασης.
• Θα υποστηριχθούν συνολικά οικότοποι 
επιφάνειας 30.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µε 
στόχο την καλύτερη διατήρησή τους. Η περιοχή 
παρέµβασης περιλαµβάνει τις Περιφέρειες 
Κεντρικού Μπλαγκόεβγκραντ, Σµόλιαν και 
Χάσκοβο.


