
Μειεηνύκε θαη κνηξαδόκαζηε 

ηα κπζηηθά επηηπρεκέλωλ 

επηρεηξήζεωλ ζε ζύγρξνλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Τξ έογξ υοημαςξδξςήθηκε από ςξ ποόγοαμμα πλαίριξ για ςημ έοεσμα και 

καιμξςξμία Horizon 2020 ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ με ρύμβαρη επιυξοήγηρηπ 

σπ’ αοιθ. 773621 
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20% 
 

ηνπ πιεζπζκνύ 

 

50% 
 

ςηπ εσοχπαψκήπ 

έκςαρηπ 

Τν ηεξάζηην δπλακηθό 
ηωλ αγξνηηθώλ 
πεξηνρώλ 
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Ασςξμαςιρμόπ  Αλλαγέπ ρςιπ αγξοέπ 

Δενιόςηςεπ και αμάπςσνη 
ςαλέμςχμ 

ICT ρσμδεριμόςηςα  

Παγκόρμιξπ 
αμςαγχμιρμόπ 

Πεοιβαλλξμςικέπ 
ποξκλήρειπ 

Νέεο πξνθιήζεηο δπλακηθήο ζηελ 
ύπαηζξν  
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Μεγαλύςεοη αμαγμώοιρη ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ και 

ποξρπάθεια μείωρηπ ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ 

Έμα μέξ κύμα επιυειοημαςικήπ και ξικξμξμικήπ 

δοαρςηοιόςηςαπ πξσ ςοξτξδξςείςαι από ςη βιξξικξμξμία, 

ςημ αγοξςική ςευμξλξγία, ςξμ ςξσοιρμό και άλλα … 

Νέεπ ςευμξλξγίεπ και μξοτέπ ρσμεογαρίαπ μεςανύ τξοέωμ 

και ςξμέωμ 

Νέεο δπλαηόηεηεο δπλακηθήο  
ζηελ ύπαηζξν 
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Τοειπ αλληλξρσμπληοξύμεμξι 

και διαρσμδεόμεμξι ςξμείπ έυξσμ 

επιλεγεί ποξπ αμάλσρη λόγχ 

ςξσ επιυειοημαςικξύ δσμαμικξύ 

ςξσπ, ςχμ ποξξπςικώμ ςξσπ ρςη 

δημιξσογία θέρεχμ εογαρίαπ 

και ςηπ κξιμχμικήπ ςξσπ ανίαπ 

για ςιπ αγοξςικέπ κξιμόςηςεπ 

Η πξνζέγγηζε Rubizmo 
3 βασικοί τομείρ παπέμβασηρ  
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ΣΡΟΥΙΜΑ 

Νέεπ επιρςήμεπ & 

ςευμξλξγίεπ ρςη γεωογία 

Νέεπ εσκαιοίεπ για 

ςη βιώριμη 

διαςοξτή 
Διατξοξπξίηρη 

καλλιεογειώμ και 

ανιξπξίηρη εδατώμ 

ξοιακήπ απόδξρηπ 

Διαρτάλιρη βιώριμηπ 

ιρξοοξπίαπ μεοξύ, 

εμέογειαπ και ςοξτίμωμ 



7 

BIO-ΑΛΤΙΔΕ 

ΑΞΙΑ 

Αμάπςσνη βαρικώμ 

ποξϊόμςωμ βιξλξγικήπ 

καλλιέογειαπ με ανιξπξίηρη 

πεοιτεοειακώμ οξώμ 

Βελςιρςξπξίηρη 

τσρικώμ πόοωμ 

και δημιξσογία 

ποξρςιθέμεμηπ 

ανίαπ 

Νέα σλικά και ποξϊόμςα όπωπ 

πξλσμεοή, ρσμθεςικά σλικά 

Διεπιρςημξμική ιδιξκςηρία και 

ρσμεογαρία 
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ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ 

Σξσοιρμόπ & αθληςιρμόπ 

σμδέξμςαπ ςιπ 

κξιμόςηςεπ, ςημ 

ξικξμξμία και ςξ 

πεοιβάλλξμ μαπ   
Διατύλανη & ποξρςαρία 

ςξσ πεοιβάλλξμςξπ 

Εκπαίδεσρη & πξλιςιρμόπ  

Τγεία & μεςατξοέπ 
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Η πξνζέγγηζε Rubizmo 
 

3 τομείρ ανάλςσηρ και ςποστήπιξηρ 

Μια διαδικαρία ςοιώμ ρςαδίχμ για ςημ καλλιέογεια μέχμ επιυειοημαςικώμ ιδεώμ, 

και ςημ επιλξγή ςχμ ρχρςώμ επιυειοημαςικώμ μξμςέλχμ για ξικξμξμική εσημεοία 
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Τα μξμςέλα ασςά θα ενεςαρςξύμ χπ ποξπ ςα  

• δίκςσα ρσμεογαρίαπ και σπξρςήοινήπ ςξσπ, 

καθώπ και 

• ςα ξτέλη ςξσπ για ςημ ξικξμξμία, ςξ  

πεοιβάλλξμ και ςημ κξιμωμία 

Εμπειοξγμώμξμεπ από ξλόκληοη ςημ Εσοώπη 

πξσ αρυξλξύμςαι με ςξ έογξ RUBIZMO θα 

αμαλύρξσμ λιγόςεοξ ή πεοιρρόςεοξ  

επιςσυημέμα επιυειοημαςικά μξμςέλα από 

εκαςξμςάδεπ παλαιόςεοεπ ποωςξβξσλίεπ 

εσοωπαϊκήπ και εθμικήπ υοημαςξδόςηρηπ. 
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Αμακαλύφςε ςημ πλξύρια βιβλιξθήκη με 

απξδεδειγμέμα επιςσυή επιυειοημαςικά μξμςέλα 

πξσ θα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ αμάγκεπ ραπ, αλλά 

και διαδοαρςικό σλικό και ποακςικά παοαδείγμαςα 

για μα καςαμξήρεςε πώπ μα σλξπξιήρεςε ςα εμ 

λόγχ μξμςέλα 

 

Εηθνληθή βηβιηνζήθε 
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Αμακαλύφςε ςιπ ρσμθήκεπ πξσ εσμξξύμ 

καιμξςόμεπ επιυειοημαςικέπ ιδέεπ και μξμςέλα: 

πληοξτξοίεπ πξσ απεσθύμξμςαι ρε πεοιτέοειεπ, 

τξοείπ υάοανηπ πξλιςικήπ, ξογαμιρμξύπ 

καιμξςξμίαπ και τξοείπ ρςήοινηπ, καθώπ και 

ρςξσπ επεμδσςέπ και επιυειοημαςίεπ 

 

Εξγαιείν Σπζηάζεωλ 
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Μάθεςε πώπ μα δξμείςε και μα έυεςε ποόρβαρη ρε 

εσκαιοίεπ ξσριαρςικήπ ρσμεογαρίαπ, ξμαδξπξίηρηπ 

και έμςανηπ ρε δίκςσα (cluster και δίκςσα) μέρχ 

εμόπ διαδικςσακξύ εογαλείξσ πξσ παοέυει 

ενειδικεσμέμεπ ρσμβξσλέπ, αμάλξγα με ςξμ ςύπξ 

επιυειοημαςικξύ μξμςέλξσ 

Εξγαιεηνζήθε 
ζπλεξγαζίαο 
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Βοείςε ςξ επιυειοημαςικό μξμςέλξ πξσ 

ςαιοιάζει ρςιπ αμάγκεπ ραπ και λάβεςε 

εναςξμικεσμέμεπ ρσμβξσλέπ, εκπαίδεσρη και 

πόοξσπ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ιδέαπ ραπ 

 

Εξγαιεία 
ππνζηήξημεο 
κεηαζρεκαηηζκνύ 
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Μξιοαζόμαρςε μαζί ραπ ςιπ εμπειοίεπ πξσ 

ρσγκεμςοώμει η διεθμήπ μαπ ξμάδα 

καιμξςόμχμ επιυειοημαςιώμ, επεμδσςώμ, 

εοεσμηςώμ και ΜΚΟ πξσ εμςξπίζξσμ και 

αμαλύξσμ ςιπ βέλςιρςεπ εσκαιοίεπ 

δημιξσογίαπ θέρεχμ εογαρίαπ και 

αμάπςσνηπ ρςιπ αγοξςικέπ πεοιξυέπ 

@rubizmo 

rubizmo.eu 

Αθνινπζήζηε καο 
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Σπλεξγάηεο 


