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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το COASTAL είναι μια συνεργασία 29 εταίρων από
8 κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπροσωπούν
επιχειρηματίες στην παράκτια ζώνη, φορείς
κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και
εξειδικευμένους επιστήμονες.
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Dr. Bastiaan Notebaert
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Συντονιστές Ελληνικής Περιοχής Μελέτης:
ΕΛΚΕΘΕ
Δρ. Αριστομένης Καραγεώργης
ak@hcmr.gr
Δρ. Ηλίας Δημητρίου
elias@hcmr.gr

Συμμετέχοντες Πολλαπλοί
Εταίροι και Φορείς

SU/NEO
Κος. Γιώργος Μανέας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ιστοσελίδα του COASTAL:
www.h2020-coastal.eu
Πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων COASTAL:
www.coastal-xchange.eu
Εγγραφείτε στο newsletter μας και
ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης!
@h2020-coastal
@coastal_eu
Χρονοδιάγραμμα προγράμματος:
01/05/2018 - 30/04/2022
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του
συμβολαίου αριθ. 773782.

Πλατφόρμα συνεργασίας για την
ολοκληρωμένη προσέγγιση του
συστήματος Στεριά-Θάλασσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνδυάζοντας την τοπική εμπειρία και γνώση,
με την επιστημονική εξειδίκευση, το
πρόγραμμα COASTAL θα φέρει κοντά τοπικούς
φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη για να
βελτιώσει την αλληλεπίδραση και συνεργασία
μεταξύ παράκτιων και αγροτικών περιοχών,
εντοπίζοντας τα υπάρχοντα προβλήματα και
προτείνοντας αξιόπιστες λύσεις για τη
χάραξη νέων πολιτικών, με απώτερο σκοπό
την οικονομική ανάπτυξη, το θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της
ποιότητας των εσωτερικών υδάτων.

Το COASTAL θα:
• Συμβάλλει στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης
διαχείρισης του ενιαίου συστήματος παράκτια
ζώνη-αγροτικές περιοχές τόσο στις περιοχές
μελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1 Τοπικοί φορείς και εμπειρογνώμονες θα συμμετάσχουν σε
θεματικά εργαστήρια για να αναλύσουν τα προβλήματα,
τις βασικές αιτίες, να προτείνουν/συζητήσουν λύσεις αλλά
και να εκτιμήσουν/ερμηνεύσουν τις επιπτώσεις των
προτεινόμενων επιχειρηματικών και πολιτικών
προτάσεων/αποφάσεων.
2 Σε αυτή τη διαδικασία της συν-δημιουργίας, ποιοτικές και
ποσοτικές μέθοδοι καθώς και γραφικές απεικονίσεις,
θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση των
συστημικών μεταβολών που επηρεάζουν τις
αλληλεπιδράσεις στεριάς και θάλασσας.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αλληλεπίδραση και
συμπληρωματικότητα έξι θεματικών εργαστηρίων με τη
συμμετοχή πολλαπλών ομάδων (Multi-Actor Labs ή MAL)
από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, τα οποία μοιράζονται
εργαλεία και τεχνογνωσία:
1
2
3
4
5
6

Βελγική παράκτια ζώνη
Νοτιοδυτική Μεσσηνία
Norrström / Βαλτική
Λεκάνη του ποταμού Charente
Εκβολές του Δούναβη
Παράκτια λιμνοθάλασσα Mar Menor

3 Αυτές οι συστημικές μεταβολές θα συγκεντρωθούν
και θα αναλυθούν με δυναμικά μοντέλα για την παραγωγή
πολλαπλών σεναρίων μετάβασης για βασικούς δείκτες
επιχειρήσεων και πολιτικής.
4 Από αυτούς τους πρακτικούς επιχειρησιακούς οδικούς
χάρτες, θα προκύψουν προτεινόμενες πολιτικές λύσεις,
οι οποίες επικαιροποιούνται εύκολα στα μοντέλα που
υποστηρίζουν την ανάλυση.

3

• Δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα
συνέργειας παράκτιων-αγροτικών περιοχών,
με συγκεκριμένα παραδείγματα και εργαλεία.
1

ΠΩΣ?
1 Συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων ομάδων
2 Σκεπτόμενα συστήματα
3 Γραφικό μοντέλο δυναμικών συστημάτων
Στο COASTAL, η ανάλυση των
κοινωνικο-περιβαλλοντικών και οικονομικών
αλληλεπιδράσεων ξηράς και θάλασσας θα γίνει με
τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων
ομάδων, δίνοντας έμφαση σε αλληλεπιδράσεις και
καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να
προκύψουν από την ουσιαστική συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων ή/και οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και την ξηρά.
Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν οι βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες καθώς και μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις των μηχανισμών λήψης αποφάσεων
και ανάδρασης στην παράκτια και αγροτική
ανάπτυξη.

Coastal
Platform
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Εννοιολογική
Ανάλυση

Ανατροφοδότηση
τελικών χρηστών

Οδικός χάρτης για
επιχειρήσεις
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Μοντέλα και
δεδομένα

Προσομοίωση
συστημάτων

Τα Multi-Actor Labs του προγράμματος COASTAL θα
συμβάλλουν στην πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων.

Επικύρωση

Μεταβατικά σενάρια

Επιχειρηματικοί
δείκτες και δείκτες
πολιτικής

Τα MALs θα συνδεθούν μέσω μιας πλατφόρμας
ανταλλαγής γνώσεων, η οποία θα αξιοποιηθεί
περαιτέρω και θα αναπτυχθεί και μετά το πέρας
του έργου.

