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Καλώς ήλθατε στο τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο του RELOCAL 

Το έργο RELOCAL στοχεύει στο να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν 

καλύτερη πρόσβαση της τοπικής κλίμακας στις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ικανότητα του τοπικού 

επιπέδου να διατυπώνει με επάρκεια τις ανάγκες για ίσες ευκαιρίες, αξιοποιώντας τις τοπικές 

ικανότητες και τις ευρωπαϊκές δομές. Στο παρελθόν, και ειδικότερα μετά την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αμφισβητήθηκε λόγω της εμφάνισης 

χωρικά ‘άδικων’ ανισοτήτων. Υπό την έννοια αυτή, η υπόθεση που διερευνάται στο έργο RELOCAL είναι 

ότι οι δημόσιες πολιτικές που εστιάζουν στην τοπικότητα (place-based) μπορούν να συμβάλλουν 

θετικά στη χωρική δικαιοσύνη και την ενίσχυση της δημοκρατίας. 

 

Η έρευνα βασίζεται σε 33 μελέτες περίπτωσης (case studies) που αναφέρονται σε 11 διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν η κάθε μια ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις όσον 

αφορά τη χωρική δικαιοσύνη. Οι μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν με τρόπο που να διασφαλίζει μια 

ισόρροπη κατά το δυνατόν εκπροσώπηση των διαφορετικών θεσμικών πλαισίων που είναι κυρίαρχα 

στην ΕΕ. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, οι εταίροι του έργου προσδιορίζουν και αξιολογούν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τον αντίκτυπο των place-based προσεγγίσεων ή των δράσεων μέσα από 

μια συγκριτική ανάλυση. Τα αποτελέσματα αποσκοπούν στον εμπλουτισμό της στρατηγικής της 

συνοχής, της χωρικής ανάπτυξης και άλλων πολιτικών της ΕΕ με αναφορά στο τοπικό επίπεδο. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά  οι 33 μελέτες περίπτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε μελέτη περίπτωσης του έργου RELOCAL, κάντε κλικ εδώ: https://relocal.eu/All-cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Χωρική δικαιοσύνη & ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ αστικού χώρου και 

υπαίθρου 

Northumberlκαι Uplands Ομάδα Τοπικής 

Δράσης 

Νορθάμπερλαντ – Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Μια δράση για την αγροτική αειφορία (Leader), η 

οποία είναι καθοδηγούμενη από εθελοντές. 

Επικεντρώθηκε στη διαχείριση της αναπτυξιακής 

χρηματοδότησης σε μια αραιοκατοικημένη 

περιοχή, η οποία έχει εμφανίσει πρόσφατα 

σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. 

 
 

Έξυπνη ύπαιθρος 

Ostwestfalen-Lippe – Γερμανία 

 
Η δράση αυτή στοχεύει στο να αντιπαραβάλλει τις 

δημογραφικές προκλήσεις με την προώθηση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια αγροτική 

περιοχή. Παρέχει υποδομή πολυμέσων σε χωριά, 

εκπαιδεύει τον τοπικό πληθυσμό σε ψηφιακές 

τεχνολογίες και περιλαμβάνει νέες μορφές 

πολιτικής δέσμευσης και συμμετοχής. 
 

Μικρο-περιφερειακή Ένωση Mara-Natur 

Επαρχία Μαραμούρες – Ρουμανία 

 
Ως τοπική ομάδα δράσης, διαχειρίζεται τα 

κονδύλια του LEADER καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα οικονομικών πρωτοβουλιών και δράσεων 

δημοσίου συμφέροντος σε 18 περιοχές μιας 

πρώην περιοχής εξόρυξης. Απολαμβάνει 

εκτίμησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

ωστόσο, οι ίδιοι, σηματοδοτούν την ανάγκη 

διοικητικής μεταρρύθμισης μεγαλύτερης κλίμακας 

στη χώρα. 

 

Αγροτικοί Δημόσιοι Χώροι 

Ντομάκχάιο, πόταρζτσε και Στάρα Κρόμπι – Πολωνία 

 
Μια μελέτη περίπτωσης τριών πολωνικών χωριών 

που αναγνωρίζουν τα επιτεύγματά τους στη 

δημιουργία κοινωνικών δεσμών, την εμφάνιση 

νέων πρωτοβουλιών και την τοπική 

συνδεσιμότητα σε αντιπαραβολή της χαμηλής 

επικοινωνίας και συνδεσιμότητας στο παρελθόν.  
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Το θεματικό Γοτθικό Χωριό 

Μαμάσι – Πολωνία 

 
Ένα μοναδικό παράδειγμα μιας κοινότητας που 

έχει επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της 

ταυτότητάς της και της ισχυρής χωρικής 

αναφοράς της, προκειμένου να παρέχει μια άρτια 

απαιτούμενη οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ώθηση. 
 

Η ομάδα τοπικής δράσης Balaton-Uplands 

Μπάλατον Uplands – Ουγγαρία 

 
Η εφαρμογή του προγράμματος LEADER στο 

Batalon Uplands διερευνάται για τα επιτεύγματά 

της στην ανάπτυξη, την αποτελεσματική χρήση 

των ανθρώπινων πόρων και την αντιμετώπιση της 

χωρικής ανισότητας. 

 

Η οργάνωση παραγωγών 

Szentes – Ουγγαρία 

 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης διερευνά εάν αυτή η 

μορφή ενός συνεργατικού οργανισμού, η οποία 

υποστηρίζεται από την κοινή γεωργική πολιτική 

της ΕΕ, είναι ή όχι ικανή να αποτρέψει την 

ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της προάσπισης 

των συμφερόντων των μικρών εταίρων 

παραγωγών.  

Ενίσχυση των Κοινοτήτων 

Νήσος Λούις, δυτικά νησιά – Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Η ανάλυση αφορά στο πώς οι place-based 

παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται από την 

υπηρεσία ανάπτυξης της κυβέρνησης της Σκωτίας, 

έχουν αντιμετωπίσει τις χωρικές ανισότητες στο 

Lewis, η οποία αποτελεί μέρος των Western Isles, 

που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Σκωτίας.  
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Χωρική δικαιοσύνη & περιφερειακές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης 

 

Monistrol 2020 Στρατηγικό Σχέδιο 

Monistrol ντε Μονσεράτ – Ισπανία 

 
Η περιοχή Monistol  de Montserrat εξετάζεται ως 

παράδειγμα επιτυχίας στον επαναπροσδιορισμό των 

υφιστάμενων κοινωνικών και φυσικών πόρων, 

προκειμένου να καταπολεμηθούν πολλά από παρόμοια 

προβλήματα που πλήττουν τις μικρές ευρωπαϊκές 

πόλεις, προωθώντας παράλληλα μια θετική τοπική 

προοπτική. 

 

Euralens-τοπική πρωτοβουλία για την 

επανανάπτυξη της λεκάνης εξόρυξης Pas-de-

Calais 

Πα-ντε-Καλαί – Γαλλία 

 

Μέσα από μια συνδυασμένη προσπάθεια που 

ενεργοποιούν διάφορους κοινωνικούς τομείς, αυτή η 

πρώην γαλλική περιοχή εξόρυξης έχοντας ως καταλύτη 

την «από τα κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, επιχειρεί 

να ενδυναμώσει την τοπική ανάπτυξη και να 

δημιουργήσει μια καινοτόμο προσέγγιση στην τοπική 

διακυβέρνηση. 

 

Lieksa 2030 Αναπτυξιακή Στρατηγική 

Lieksa – Φινλανδία 

 
Η απομακρυσμένη και αγροτική φινλανδική πόλη 

Lieksa αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με 

τη συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή, την 

περιφερειακή τοποθεσία (κακή προσβασιμότητα) τόσο 

σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό πλαίσιο και τα 

μειούμενα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτή η μελέτη 

περίπτωσης, ανιχνεύει τους τρόπους με τους οποίους η 

δημοτική ηγεσία στη Lieksa αλλάζει διεξοδικά την 

προσέγγισή της στις διαδικασίες/πρακτικές της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που ενσωματώνονται από την 

αναπτυξιακή στρατηγική Lieksa 2030, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα της 

πόλης. 
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Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Δυτική Μακεδονία – Ελλάδα 

 
Αναλύει την προσπάθεια μιας περιοχής που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση στον άνθρακα, να 

σχεδιάσει τη μετάβαση σε ένα άλλο αναπτυξιακό 

μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη της τις περιβαλλοντικές 

και οικονομικές πιέσεις. 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

Θεσσαλονίκη – Ελλάδα 

 
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, επιχειρεί να 

προωθήσει τη χωρική δικαιοσύνη ενδυναμώνοντας την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και 

της επιχειρηματικότητας προωθώντας την έρευνα, την 

καινοτομία και την τεχνολογία και εφαρμόζοντας 

πρακτικές "από πάνω προς τα κάτω" και "από κάτω 

προς τα πάνω". 

 

 

Οικοσύστημα συνεργασίας 

Καρδίτσας – Ελλάδα 

 
Αφορά μια προσπάθεια που αποσκοπεί να μετριάσει τις 

χωρικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες της 

περιοχής. Η Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΑΝΚΑ) σε 

συνεργασία με  τοπικούς φορείς δημιούργησαν έναν 

μηχανισμό που υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 

δικτύου συλλογικών δράσεων στο πλαίσιο της 

κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας, που αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη ‘από κάτω προς τα πάνω’ χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 

Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις των σεισμών 

Βορειοανατολικά Χρόνινγκεν – Ολλανδία 

 
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αναλύει τη χωρική 

δικαιοσύνη λαμβάνοντας υπόψη τους συχνούς 

σεισμούς που συμβαίνουν στην περιοχή του Northeast 

Groningen, στην Ολλανδία. Αυτοί οι σεισμοί 

προκαλούνται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις λόγω 

της εξόρυξης φυσικού αερίου στην περιοχή. 
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Το έργο Pata Cluj 

Κλουζ-Ναπόκα – Ρουμανία 

 

Το έργο στοχεύει στη μειονεκτούσα περιοχή του Pata 

Rât κοντά στην χωματερή του Cluj-Napoca, με στόχο 

"την προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης αυτών των 

κοινοτήτων". Το άμεσο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι το 

10% των οικογενειών μετεγκαταστάθηκε. Ωστόσο αυτό 

δεν επέφερε αλλαγές στις πολιτικές της πόλης σχετικά 

με τις εξώσεις, τη στέγαση ή την αστική ανάπτυξη. 

 

Χωρική δικαιοσύνη & αναβάθμιση των Ευρωπαϊκών Γειτονιών 

Δεύτερη απόπειρα: Κέντρο νεολαίας και 

πολιτισμού 

Görlitz – Γερμανία 

 
Αυτή η έκθεση διερευνά τις δυνατότητες μιας μη 

κερδοσκοπικής Ένωσης νέων σε μια μακρινή μεσαία 

πόλη. Ο στόχος δημιουργίας ενός κέντρου νεολαίας 

και πολιτισμού, είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων 

στην αστική ανάπτυξη και τη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων. 
 

Επιτροπή για μια κοινωνικά βιώσιμη 

Στοκχόλμη 

Στοκχόλμη – Σουηδία 

 
Αφορά μια ανασκόπηση των πολιτικών της 

Επιτροπής της Στοκχόλμης, σε μια πόλη που αν και 

διεθνώς ανταγωνιστική και επιτυχημένη στην 

οικονομική διάσταση, πάσχει από σοβαρό και 

βαθύτατο διαχωρισμό.  

Νότιο Ρότερνταμ: Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

Ρότερνταμ – Ολλανδία 

 

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η ιδιαίτερης μορφής 

αδικία που προκύπτει από χωρικά διαχωρισμένα 

νοικοκυριά, τα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

τοπικές επιχειρήσεις διαμόρφωσαν  το πρόγραμμα 

Ρότερνταμ για να συντονίσουν την δράσεις των 

μελών τους. 
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Ένα σχέδιο για την έλλειψη στέγης: το 

αναδυόμενο χωριό PLACE/Ladywell 

Λούισαμ – Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σε μια προσπάθεια απάντησης στη στεγαστική κρίση 

του Λονδίνου, το αναδυόμενο χωριό PLACE/Ladywell 

παρέχει μια δομή διαμερισμάτων για άστεγες 

οικογένειες και οικονομικά προσιτό χώρο γραφείων. 

Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε κενές υπό 

ανάπτυξη περιοχές με δυνατότητα μετακίνησης 

τέσσερις ή πέντε φορές, κάτι που αναμένεται να έχει 

σύνθετες επιπτώσεις στη χωρική δικαιοσύνη. 

 

Τοπική πρωτοβουλία με βάση την πολιτική 

δράση στην πόλη Kotka 

Kotka – Φινλανδία 

 
Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ, η οργάνωση 

που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες LEADER στους 

γύρω αγροτικούς δήμους στοχεύει στην επέκταση της 

προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων στα αστικά τμήματα της πόλης 

Kotka, μια μεσαίου μεγέθους πόλη της νότιας 

Φινλανδίας, υλοποιώντας δύο έργα που 

επικεντρώνονται στους ανέργους, τους νέους, τους 

μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες με ειδικές 

ανάγκες. 

 

Το έργο Mălin-Codlea 

Κωστά, κομητεία Brașov – Ρουμανία 

 
Ως αποτέλεσμα του έργου με τίτλο "λογοδοσία των 

πολιτών στον τομέα της στέγασης", το 10% των 

στοχευόμενων νοικοκυριών της περιφέρειας Mălin-

Codlea επωφελήθηκαν μερικώς από τη διαδικασία της 

νομιμοποίησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να 

αγοράσουν τη γη κάτω από τα σπίτια τους. Ωστόσο, 

πολλά νομικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της 

άτυπης αυτής διευθέτησης παρέμειναν άλυτα. 

 

Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης για 

την περιοχή Plumbuita Area 

Βουκουρέστι – Ρουμανία 

  
Αφορά στην "μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 

ανάπτυξη της περιοχής με στόχο την αγορά εργασίας και 

την οικονομική ανάπτυξη". Από το σχέδιο αυτό έχουν 

εφαρμοστεί μόνο δύο από τα στοιχεία του. Το ένα 

αφορά ένα σύστημα παρακολούθησης βίντεο που  

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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επιδείνωσε τον στιγματισμό των φτωχότερων 

στρωμάτων της περιοχής και το άλλο συνέβαλε στη 

βελτίωση των οδικών υποδομών. 

 

Σχέδιο δράσης για την προώθηση της 

ποιότητας ζωής σε μια διαχωρισμένη γειτονιά 

Πρην ντε Νταλτ – Ισπανία 

 
Αυτή η πρωτοβουλία της καταλανική κυβέρνησης 

επιδίωξε να αυξήσει τις ευκαιρίες για τους κατοίκους 

της Santa Maria/Santa Anna-Tió μέσω της ανάπτυξης 

κοινωνικών προγραμμάτων και βελτιώσεων στο 

δημόσιο χώρο μέσω μιας ολοκληρωμένης αστικής 

παρέμβασης.  

Πρόγραμμα μετασχηματισμού της γειτονιάς La 

Mina 

Sant Adrià de Besòs – Ισπανία 

 
Μια μελέτη περίπτωσης που αφορά μια από τις πιο 

στερημένες κοινότητες της Βαρκελώνης, η οποία 

εκπόνησε ένα σχέδιο αναζωογόνησης του αστικού και 

κοινωνικού ιστού, παράλληλα με τη συμμετοχή των 

κατοίκους της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
 

Δώστε στα παιδιά ένα πρόγραμμα ευκαιρίας 

ENCs – Ουγγαρία 

 
Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μικρά χωριά σε 

οικονομική παρακμή, επιλεκτική υπερ-μετανάστευση, 

πολύ υψηλή ανεργία, και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, 

το πρόγραμμα "Δώστε στα παιδιά μια ευκαιρία" 

σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης 

των παιδιών και των οικογενειών τους.  

Δέκα χρόνια αστικής αναγέννησης σε μια 

φτωχή γειτονιά 

György-telep – Ουγγαρία 

 
Η ανάλυση αφορά ένα σχέδιο που επιδιώκει μια 

μακροπρόθεσμη λύση στη χωρική και κοινωνική αδικία 

σε μια μειονεκτούσα πρώην περιοχή ορυχείων με 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό υποβαθμισμένων 

διαμερισμάτων, πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

υψηλά επίπεδα ανεργίας. 
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Χωρική δικαιοσύνη & πιο έξυπνη εδαφική διακυβέρνηση 

 

Ψηφιακό Västerbotten 

Κομητεία Västerbotten – Σουηδία 

 
Όπως πολλές άλλες αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη 

σήμερα, μετά από παρόμοια τάση ερήμωσης και 

αποδυνάμωσης της  οικονομίας, αυτή η μελέτη 

περίπτωσης παρέχει πληροφορίες για το πώς οι 

ψηφιακές λύσεις μπορούν να διευκολύνουν τη 

συνεργασία μεταξύ των δήμων και ως εκ τούτου, να 

μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης του κοινού. 

 

Το οικοσύστημα: Eco-Cité: The EPA Alzette-Belval 

Βόρεια Λωρραίνη – Γαλλία 

 
Στο πλαίσιο της αποβιομηχάνισης και της τάσης 

μετακίνησης του εργατικού δυναμικού στο γειτονικό 

Λουξεμβούργο, η παρούσα Δράση αποτελεί ένα 

μοναδικό γαλλικό κρατικό ‘όχημα’ που διαθέτει την 

ικανότητα να ανακτήσει την ευθύνη του σχεδιασμού 

από άλλα διοικητικά επίπεδα για τον σχεδιασμό 

συγκεκριμένων περιοχών. 

 

Καλλικράτης: Υπερβαίνοντας τον 

κατακερματισμό στην εδαφική διακυβέρνηση 

Βόλος – Ελλάδα 

 
Η μελέτη αυτή αναλύει τις επιπτώσεις στη χωρική 

δικαιοσύνη της διοικητικής μεταρρύθμισης 

«Καλλικράτη». Αναφέρεται ειδικότερα στις 

δικαιοδοσίες του νέου Δήμου Βόλου και στο βαθμό 

τον οποίο η μεταρρύθμιση βοήθησε την πόλη να 

αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες 

στους πολίτες της. 

 

Ένωση Δήμων για μια συντονισμένη τοπική 

ανάπτυξη 

Eix de la Riera de Caldes – Ισπανία 

 
Σε μια μεταβατική περίοδο υψηλής συγκέντρωσης 

οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 

δημιουργήθηκε η Ένωση Δήμων Eix de la Riera de Caldes, 

με στόχο να παρέχει καλύτερες, πιο συνεκτικές 

υπηρεσίες στους ντόπιους κατοίκους. Αυτό 

δημιούργησε ακούσια ένα εργαλείο για τη βελτίωση 
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της διαπραγματευτικής ικανότητας με υψηλότερα 

διοικητικά επίπεδα. 

 

Συμμετοχικός προϋπολογισμός 

Łodz – Πολωνία 

 
Σε αυτή τη μελέτη, η πόλη του Łołz προσφέρει ένα 

παράδειγμα συμμετοχικής κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, χρησιμοποιώντας το ως ένα από τα 

εργαλεία για την εφαρμογή της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του Łołz 2020 + σε τοπικά έργα που 

επικεντρώνονται στην βελτίωση των ανθρώπινων 

πόρων, στην τοπική ευαισθητοποίηση και στη χωρική 

αλλαγή. 

 

 

«Κοινόχρηστες υπηρεσίες» Κοινωνικός 

Συνεταιρισμός 
Μπρεζίζινι – Πολωνία 

 
Παράδειγμα μιας ευρείας καθορισμένης διαδικασίας 

αναζωογόνησης των τοπικών πόρων, συνδυάζοντας 

τεχνικές δραστηριότητες (ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός 

και αναζωογόνηση) με κοινωνικές και οικονομικές 

δραστηριότητες. 

 

Η γνώμη σου είναι πολύτιμη! online έρευνα εμπειρογνωμόνων  

 

Σας προσκαλούμε να απαντήσετε στην έρευνα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα εργαλεία για τη 

δημιουργία χωρικής δικαιοσύνης με βάσει τις αναλύσεις των μελετών περίπτωσης. Δεν θα σας πάρει 

περισσότερο από 5 λεπτά από το χρόνο σας, και θα λάβετε μια αναφορά με τα αποτελέσματα και τις 

γνώμες των συμμετεχόντων. Οι ατομικές απαντήσεις σε αυτή την έρευνα θα διατηρούνται προφανώς 

ανώνυμες. 

 

Δραστηριότητες που διεξάγονται το 2019 

 

Οκτώβριος 2019, Imajine & RELOCAL workshop (θα πραγματοποιηθεί) σχετικά με τις "Χωρικές 

ανισότητες στην Ευρώπη: από τις περιφέρειες, στους τόπους και στα άτομα". 

2019 Οκτωβρίου, Half Day Session at DG Regio’s Open Days (θα πραγματοποιηθεί) με τίτλο 

«Συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών και χωρική δικαιοσύνη» σε συνεργασία με το πρόγραμμα 

INTERREG ESPON Escape. 



 

   

 
 Η RELOCAL έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης N º 727097 

 

            Φθινόπωρο 2019 – Newsletter IV 

 @h2020relocal       www.relocal.eu 

Επαναφέροντας το τοπικό στη Συνοχή και στην Χωρική Ανάπτυξη  

2019 Ιουλίου, RELOCAL Special Sessions at Venice AESOP Congress  σχετικά με το «ρόλο του 

τοπικού στη βελτίωση της συνοχής και της χωρικής δικαιοσύνης». 

2019 Μαρτίου, RELOCAL Conference in Lodz, με συμμετοχή ερευνητών από έργα του προγράμματος 

H2020 COHESIFY, IMAJINE και PERCEIVE, σχετικά με την περιφερειακή δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή 

πολιτική συνοχής. Συζήτηση αναφορικά με τις ανησυχίες που αφορούν στη μεταρρύθμιση της 

πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των χωρικών αποκλίσεων και των τάσεων της κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

 

Δελτία ειδήσεων 

 

- “Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel and the POLAU elaborate on April 4th 2019 the 

staging of a fictive assembly, uniting local actors, labelled initiative holders and institutional actors from 

Pas-de-Calais.  

- “Using the Potentials of Youth Participation in Urban Development!”: ILS researcher Viktoria Kamuf presented 

and discussed results from one RELOCAL case study during a workshop in March 2019. 

-  “Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe” Case Study in the national debate. ILS Researcher Sabine Weck 

discussed results of one of RELOCAL case study at German national-level events. 

- “Beyond the Economic Dimension” – The Social and Environmental Impact of a Producer Organisation: Poster-

pitching session with RELOCAL case study on Szentes in charge with CERS HAS. 

- “Geographies of (in)justice”: Guest lecture series in geography and spatial planning, organised by the 

Institute of Geography and Spatial Planning of the UniLux in partnership with the JSSJ Spatial Justice 

Journal. 

- “RELOCAL project and spatial justice”: Interview to Estelle Evrard, from University of Luxembourg, on the 

Luxembourg socio-cultural Radio100.7.  

 

Ποιοι εμπλέκονται στο έργο RELOCAL 

 
 

 
     

 
 

 
  

 
 

 

 

   
 

 

 
Πλήρης Τίτλος έργου RELOCAL-δημιουργία του τοπικού τομέα στη συνοχή και την εδαφική ανάπτυξη 
Συμφωνία επιχορήγησης GA. 727097 
Προϋπολογισμός έργου €4,885,750 
Διάρκεια έργου 2016 Οκτωβρίου-2020 Σεπ (48 μήνες) 
Συντονιστής έργου Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας 

Επαφή Dr. Petri Kahila (Petri.Kahila@uef.fi) 

Ιστοσελίδα www.relocal.eu 
 

mailto:petri.kahila@uef.fi

