ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως δικαιούχος του έργου
EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εργαστήρια δικτύωσης (workshops) σχετικά με την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων σε αγροτικές επιχειρήσεις
και τη Βιολογική Γεωργία.
Το έργο EnvironmentYou συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA
“Greece-Bulgaria 2014-2020”. Στόχος του έργου είναι η επιτυχής διάδοση και η
αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental
Management Systems/EMS) σε νεοφυείς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες
επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –
Βουλγαρίας.
Τα εργαστήρια δικτύωσης απευθύνονται σε νέους έως 35 ετών και ειδικότερα σε:
• στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροτικό ή σε συναφείς
κλάδους,
• στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις
εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
• φοιτητές/σπουδαστές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικές
Σχολές,
• νεοεισερχόμενους στον αγροτικό κλάδο που επιθυμούν να κατανοήσουν τα θέματα
των περιβαλλοντικών κινδύνων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δικτύωσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους είναι
οι ακόλουθες:
• Εργαστήριο Δικτύωσης 1: Πράσινη Επιχειρηματικότητα (Δευτέρα, 18-10-2021)
• Εργαστήριο Δικτύωσης 2: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Τρίτη, 19-102021)
• Εργαστήριο Δικτύωσης 3: Βιολογική Γεωργία (Τρίτη, 2-11-2021)
• Εργαστήριο Δικτύωσης 4: Αγροδιατροφικός Τομέας και Περιβάλλον (Παρασκευή, 511-2021)
Στόχος των εργαστηρίων δικτύωσης είναι η εξοικείωση με την εφαρμογή Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της Πράσινης
Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, τα εργαστήρια δικτύωσης αποσκοπούν στην ενημέρωση για
τη σημασία του Αγροδιατροφικού Τομέα και τη σύνδεση του με την προστασία του
περιβάλλοντος, καθώς και στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Βιολογικής Γεωργίας.
Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου δικτύωσης είναι τέσσερις (4) ώρες (16:00–20:00) και η
παρακολούθηση τους θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με τήρηση όλων των απαραίτητων
υγειονομικών πρωτοκόλλων στο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου,
Θεσσαλονίκη).
Κάντε την εγγραφή σας τώρα στο: https://forms.gle/DfHgyG3wMA6Tw5mt7

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων δικτύωσης, θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δικτύωσης, η διαμονή για τους συμμετέχοντες εκτός ΠΕ
Θεσσαλονίκης και οι τοπικές μετακινήσεις είναι δωρεάν.
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
πιστοποιητικού νόσησης από κορονοϊό (COVID-19) με ισχύ έως έξι (6) μήνες από τη
διάγνωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο τηλέφωνο 2310403056 και στο email
envyou@rdfcm.gr

