ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Δήμος Βόλου, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους
Πολίτες»

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Δήμος Βόλου, είναι ένας από τους 14 εταίρους του διεθνούς
σχεδίου δράσης « Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Συνοχή και την Αλληλεγγύη στις Αγροτικές Περιοχές»
(ENSURE), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχέδιο δράσης ENSURE, πέρασε με επιτυχία τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο
του 2017. Αυτό επέτρεψε στους εταίρους να συνεργαστούν για τα επόμενα δύο χρόνια ως ένα διεθνές
δίκτυο. Οι εταίροι προέρχονται από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη σε αυτό το μεγάλο μίγμα
χωρών προέλευσης με διαφορετικό παρελθόν αλλά προσδοκία για κοινό μέλλον, οι εταίροι θα μπορούν να
ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με τις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ ή την κοινή γεωργική πολιτική. Έξι από τους εταίρους είναι δημόσιοι
φορείς, πέντε είναι ομοσπονδίες και φορείς που εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές, ένας είναι περιφερειακή
αρχή και 2 είναι ΜΚΟ.
Το πρόγραμμα ENSURE θα ασχοληθεί με καθημερινά ζητήματα που αφορούν τους Ευρωπαίους
πολίτες αγροτικών περιοχών όπως: η πρόσβαση στην ενημέρωση για τα διάφορα Ευρωπαϊκά
προγράμματα Ενισχύσεων, η τοπική ανάπτυξη, η διασυνοριακή κινητικότητα εργαζομένων στη γεωργία, η
ασφάλεια των τροφίμων κ.α. Η ανάλυση ζωτικών θεμάτων για τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Γεωργία και τους
Ευρωπαίους αγρότες πολίτες, στοχεύει στη διαμόρφωση προτάσεων που θα κατατεθούν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση στρατηγικής πολιτικής στην Ευρώπη. Επίσης θα αναπτυχθούν επίκαιρα
ζητήματα και θα διαμορφωθούν προτάσεις για την παρακμή της στήριξης της ΕΕ, τον ευρωσκεπτικισμό, το
παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τη θέση του ευρωπαίου αγρότη-πολίτη στην ΕΕ.
Η πρώτη συνάντηση των αντιπροσώπων των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε από τις 18
έως τις 20 Οκτωβρίου στη Σλοβενία (Slovenska Bistrica). Ο οικοδεσπότης της συνάντησης - το Κέντρο
Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη στη Slovenska Bistrica, έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες δικτύωσης,
επισκέψεις μελέτης και εργαστήρια διαχείρισης έργων. Στη συνάντηση, οι εταίροι επιβεβαίωσαν το
χρονοδιάγραμμα του έργου και τις μεθόδους εργασίας, έγινε η πρώτη γνωριμία των αντιπροσώπων των
εταίρων και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Η επόμενη εκδήλωση του
προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 στην Κροατία.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις του προγράμματος είναι διαθέσιμες στο:
https://www.facebook.com/ensurenetwork/ και τα #ensuresolidarity, #ensurenetwork

