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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : ΕΡΓΟ   COMPOSE     PLUS

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED-COMPOSE) 

Το έργο COMPOSE PLUS εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης

του  προγράμματος  Interreg MED -  COMPOSE που  ανακοινώθηκε  τον

Οκτώβριο 2020 και σχετίζεται με τον τομέα της Ενέργειας του Ευρωπαϊκού

Green Deal.  Συγκεκριμένα, δε, εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2021 υπό τον στόχο

2.2  «αύξηση του  ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  στις

Στρατηγικές και τα Σχέδια  μικτής ενέργειας στις περιοχές του MED».

Ο  στόχος  του  έργου είναι  να  αναπτύξει  στις  τοπικές  αρχές  την

ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής έργων βιώσιμης ενέργειας, στην βάση

γνώσεων  που  έχουν  κερδηθεί  από  το  Πρόγραμμα  Interreg MED την

προηγούμενη  προγραμματική  περίοδο  2016-2019.  Προς  αυτή  την

κατεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί  η Εργαλειοθήκη «Βιώσιμος Ενεργειακός

Σχεδιασμός  σε  Τοπικό  Επίπεδο»  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης (Σχολή

Μηχανικών  Περιβάλλοντος  -  Εργαστήριο  Ανανεώσιμων  και  Βιώσιμων

Ενεργειακών Συστημάτων).

Το έργο  COMPOSE PLUS θα διασυνδέσει ξεκάθαρα την παραπάνω

διαδικασία με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της ΕΕ που υποστηρίζει

την  ωρίμανση  έργων  στην  κατεύθυνση  της  μετάβασης  στην  εποχή  της

καθαρής ενέργειας. Το έργο φέρει κοντά όλους τους παράγοντες-κλειδιά που

έχουν διαμορφώσει το Μοντέλο του Προγράμματος COMPOSE και μία σειρά

από τοπικές αρχές και  οργανισμούς που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και

εφαρμογής στρατηγικών και συγκεκριμένων έργων καθαρής ενέργειας.

Το έργο ασχολείται με θεματικές όπως :

- Κυκλική οικονομία, ενεργειακές συνεργασίες, ενεργειακή φτώχεια
-  Πράσινη  Συμφωνία  (Green Deal)   της  ΕΕ,  ταμείο  Just Transition

(Ταμείο Μετάβασης) 



2

ενώ  εστιάζει στην αποτελεσματική ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών

μέσω  της  εφαρμογής  ενός  συνόλου  δραστηριοτήτων  σε  επιλεγμένες

περιφέρειες και δήμους της περιοχής του MED.

Οι δραστηριότητες αυτές  περιλαμβάνουν :

- Παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια καθώς και εκπαιδευτικό υλικό

σχετικό με την εργαλειοθήκη και μεθοδολογία του COMPOSE, ώστε να

ενημερωθούν οι τοπικοί παράγοντες για τον τρόπο χρήσης του στην

πράξη και το πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει στην καθημερινότητα

και αποτελεσματικά τις διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού, 
- Μαθήματα οικοδόμησης ικανοτήτων για τους παράγοντες της αγοράς

που υλοποιούν έργα και σχέδια ενεργειακής μετάβασης ή προτίθενται

να  ξεκινήσουν  έργα  κατά  τη   νέα  προγραμματική  περίοδο  είτε  στο

πλαίσιο του μηχανισμού της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) 
- Διαχείριση  προγραμμάτων  για  τοπικές  αρχές  που  βρίσκονται  στη

διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών και έργων καθαρής ενέργειας
- Διαμόρφωση ενός  help desk για επιλεγμένα έργα βιώσιμης ενέργειας

που  θα  λειτουργήσουν  πιλοτικά  και  ως  έργα  επίδειξης  με  ιδιαίτερη

εστίαση  στην  ενσωμάτωση  τεχνολογικής  καινοτομίας  και  μοντέλου

ανάπτυξης bottom-up, σε νέου τύπου επιχειρήσεις 
- Εκπαίδευση νέων μελών που θα διαδώσουν αυτές τις μεθοδολογίες και

τα εργαλεία, στις τοπικές αρχές που θα εμπλακούν στο έργο
- Κεφαλαιοποίηση  για  την  ενδυνάμωση  της  αποτελεσματικότητας  της

αναπαραγωγής (replication) της εργαλειοθήκης του COMPOSE και της

ικανότητας  του  να  βελτιώνει  τις  τοπικές  πρακτικές,  διαδικασίες  και

μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.
- Δικτύωση  και  παροχή  συμβουλευτικής  για  την  ενδυνάμωση  και

ενθάρρυνση της χρήσης του μοντέλου του COMPOSE.

Παράγοντες και φορείς που εμπλέκονται με το έργο   COMPOSE     PLUS

είναι ενδεικτικά :

→ Εταίροι του έργου :

- Πολυτεχνείο Κρήτης,  (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Εργαστήριο

Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων)

- Regional Energy Agency North
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- Kyoto Club

- CONSORTIUM OLTREPÓ MANTOVANO

- National Union of Municipalities and Mountain Authorities – Lazio 

Region Delegation

- Entrepreneurship Center Djakovo Ltd.

- Association of winegrowers of the Municipality of Palmela

- Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the 

European Union – INSULEUR

- Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali - Local Council’s Association

- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

- Development Agency of Una-Sana Canton Bihać

→  Συντονιστής εταίρος :  Slovene  Chamber  of  Agriculture  and  Forestry  -

Institute of Agriculture and Forestry Maribor

→ Δημιουργός της εργαλειοθήκης  COMPOSE : Πολυτεχνείο Κρήτης  (Σχολή

Μηχανικών  Περιβάλλοντος  -  Εργαστήριο  Ανανεώσιμων  και  Βιώσιμων

Ενεργειακών Συστημάτων)

→ Ακαδημαϊκοί και ερευνητές στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

→ Ενώσεις Νησιωτικών Επιμελητηρίων (σε ευρωπαϊκό και MED επίπεδο)

→ Ενώσεις Δήμων Ιταλίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Μάλτας

→  Εταιρίες  παροχής  ενέργειας  σε  εθνικό  και  περιφερειακό  επίπεδο  και

ΜΗΚΥΟ σε Κροατία, Ιταλία και Πορτογαλία

→ Τοπικές αρχές που διαχειρίζονται έργα βιώσιμης ενέργειας

Οι εταίροι που εμπλέκονται στο έργο θα δραστηριοποιούνται είτε ως

«πάροχοι» του μοντέλου του  CΟMPOSE είτε ως «αποδέκτες», σε περιοχές

MED.
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Η συμμετοχή της ΚΕΔΕ στις δράσεις του έργου :

- συν-διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

- συμμετοχή  σε  δράσεις  δικτύωσης  και  διακρατικής  συνεργασίας  του

έργου 

- διάδοση εργαλείων σχεδιασμού προς τους ΟΤΑ της χώρας

- διάχυση  των  καλών  πρακτικών  και  αποτελεσμάτων  του  έργου  δια

μέσου των δικτύων της ΚΕΔΕ

- συμμετοχή  σε  σχετιζόμενες  εκδηλώσεις  για  παρουσίαση

αποτελεσμάτων του έργου

Με  τη  συμμετοχή  της  στην  ευρωπαϊκή  κοινοπραξία,  η  ΚΕΔΕ  θα

εξασφαλίσει για τα μέλη της ΟΤΑ της χώρας :

- χρήσιμα εργαλεία και υποστήριξη για την διαμόρφωση στρατηγικών

βιώσιμης ανάπτυξης καθαρής ενέργειας
- καλύτερη  προετοιμασία  και  αξιοποίηση  σύγχρονων

χρηματοδοτικών εργαλείων για μια ανταγωνιστική, κυκλική οικονομία

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο  προϋπολογισμός  της  ΚΕΔΕ θα  είναι  περί  τα  25.000  ευρώ  και

χρηματοδότηση από της Ε.Επιτροπή.

Διάρκεια έργου : 16 μήνες, έναρξη : 3.2021

Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Interreg MED -

COMPOSE μπορείτε  να  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα  του  :

https://compose.interreg-med.eu/

Χαμακιώτη Δέσποινα

Ο.Ε Ευρ. Προγραμμάτων

Διεθνείς Σχέσεις ΚΕΔΕ

https://compose.interreg-med.eu/

