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«TRACER: Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions

- Έξυπνες Στρατηγικές για τη Μετάβαση στις Περιφέρειες Υψηλής 
Έντασης Άνθρακα»

HORIZON 2020 PROJECT TRACER

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

Research and innovation programme under grant agreement number No. 836819 



Επισκόπηση του έργου 
TRACER

• Δράση Συντονισμού & Υποστήριξης (CSA)

• Διάρκεια: Απρίλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2022

• Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. EUR

• Συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Συντονιστής: WIP Renewable Energies, 
Γερμανία

• 15 εταίροι



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
TRACER
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Γενικός στόχος του έργου

• Υποστήριξη ορισμένων περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα σε όλη την Ευρώπη στο να

σχεδιάσουν (ή να επανασχεδιάσουν) τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία

(Ε&Κ) προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

• Εννέα (9) περιφέρειες της Ευρώπης (με μακρά ιστορία στην εξόρυξη άνθρακα και τη χρήση του ως

καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή) αποτελούν τις περιφέρειες–στόχου, έξι εκ των οποίων

βρίσκονται (πλέον) σε Κράτη Μέλη της ΕΕ



1. Νοτιοανατολική Περιφέρεια (BG34), 
Βουλγαρία

2. Βορειοδυτική Βοημία (CZ04), Δημοκρατία της 
Τσεχίας 

3. Περιοχή Λουσατίας, Βραδεμβούργο (DE40) 
και Δρέσδη (DED2), Γερμανία

4. Δυτική Μακεδονία (EL53), Ελλάδα

5. Άνω Σιλεσία (PL22), Πολωνία

6. Δυτική Περιφέρεια / Jiu Valley (RO42), 
Ρουμανία

7. Περιφέρεια Kolubara (RS11, RS21) Σερβία

8. Περιφέρεια Ντονέτσκ, Ουκρανία

9. Ουαλία (UKL1, UKL2), Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρειες - στόχου
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 Συμβολή προς τους αρμόδιους φορείς των περιφερειών-στόχου στην ανάπτυξη στρατηγικών Ε&Κ για έξυπνη

εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των δημόσιων δυνατοτήτων για Ε&Κ, σύμφωνα με το

Σχέδιο Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών της ΕΕ (Σχέδιο ΣΕΤ)

 Εντοπισμός και διάδοση “βέλτιστων πρακτικών”, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών οδικών χαρτών

μετάβασης από τον άνθρακα προς τις νέες τεχνολογίες και στρατηγικών μετάβασης για τη συμπαραγωγή

θερμότητας και ηλεκτρισμού με βάση τον άνθρακα σε χαμηλών εκπομπών άνθρακα παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και τηλεθέρμανση

 Διερεύνηση των σχετικών κοινωνικών προκλήσεων στις περιφέρειες-στόχου, συμπεριλαμβανομένων των

αναγκών επανεκπαίδευσης (δημιουργίας νέων δεξιοτήτων) του εργατικού δυναμικού

 Παροχή καθοδήγησης στους περιφερειακούς φορείς για την πρόσβαση σε διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια

και προγράμματα, καθώς και για το πώς μπορεί να μοχλευτεί πρόσθετη εθνική δημόσια και ιδιωτική

χρηματοδότηση (Οδηγός για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα για ενεργειακά έργα

χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα)

https://tracer-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/TRACER_D4.1-Guideline-on-available-funds_Greece.pdf

Ειδικοί στόχοι του έργου



Κύριες δραστηριότητες του έργου

• Προσδιορισμός και ανάλυση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών επιτυχημένων και φιλόδοξων διαδικασιών

μετάβασης σε περιφέρειες έντασης άνθρακα.

• Αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων.

• Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πώς να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις.

• Κινητοποίηση ενός φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων στις 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες για να συζητήσουν

και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό όραμα και στις προτεραιότητες για τη μετάβαση από τον άνθρακα.

• Από κοινού ανάπτυξη 9 περιφερειακών στρατηγικών Ε&Κ (μία για κάθε μία περιφέρεια-στόχου),

βιομηχανικών οδικών χαρτών και εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων

• Προώθηση της συνεργασίας στο πεδίο της Ε&Κ μεταξύ των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα στην

Ευρώπη και πέραν αυτής.



Advisory board (Συμβουλευτική Επιτροπή - 3ος μήνας του έργου)



Σημαντικά αποτελέσματα του έργου
Μία σειρά από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από επιτυχημένες και φιλόδοξες διαδικασίες

καθαρής ενεργειακής μετάβασης (Οκτώβριος 2020) (ανά θεματική ενότητα):

 Έκθεση καλών πρακτικών ως προς την αγορά εργασίας, τα κοινωνικά ζητήματα και τον τουρισμό:

Προσδιορίζονται οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, την επανεκπαίδευση,

την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις διεργασίες κοινωνικού μετασχηματισμού. Προτείνονται

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να επαναχρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις και οι

υποδομές των ορυχείων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις περιφέρειες σε μετάβαση με βιομηχανία

παραγωγής άνθρακα.

 Έκθεση καλών πρακτικών ως προς τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Σχέδιο Στρατηγικών

Ενεργειακών Τεχνολογιών της ΕΕ (Σχέδιο ΣΕΤ): Οι Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και οι δράσεις

υλοποίησης του Σχεδίου ΣΕΤ εστιάζουν ιδιαίτερα στις εμπειρίες των περιφερειών εντατικής χρήσης

άνθρακα και εξετάζουν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των στρατηγικών

Έξυπνης Εξειδίκευσης σε βάθος σε τρείς Ευρωπαϊκές περιφέρειες με ιστορικό στην εξόρυξη

άνθρακα (Νότιο Λιμπούργο - Ολλανδία, Αστούριες-Ισπανία και Βόρεια Ρηνανία – Γερμανία).



Σημαντικά αποτελέσματα του έργου

 Έκθεση καλών πρακτικών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση
εδαφών:
Παρουσιάζονται οι διαδικασίες τελευταίας τεχνολογίας ως προς την αποκατάσταση των εδαφών
πρώην ορυχείων και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και σχετικές συστάσεις.

 Έκθεση καλών πρακτικών ως προς τη χρηματοδότηση της μετάβασης από τον άνθρακα στις
Ευρωπαϊκές περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα:
Παρέχονται ενδιαφέρουσες απόψεις ως προς τη χρηματοδότηση της καθαρής ενεργειακής
μετάβασης.

Μία σειρά από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από επιτυχημένες και φιλόδοξες διαδικασίες
καθαρής ενεργειακής μετάβασης (Οκτώβριος 2020) (ανά θεματική ενότητα - Συνέχεια):



Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ):
https://tracer-h2020.eu/el/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-
%ce%b2%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%ce%bd-
%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/

https://tracer-h2020.eu/el/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/


1) Ο τρέχον ρόλος της εξόρυξης άνθρακα και οι σχετικές πολιτικές για τις περιφέρειες–στόχου του

έργου TRACER

2) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λύσεις αειφόρου αποκατάστασης για τις 9 περιφέρειες–στόχου

3) Τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με τη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος σε ένα έξυπνο,

αειφόρο και βασιζόμενο στις ΑΠΕ ενεργειακό σύστημα στις περιφέρειες–στόχου του έργου TRACER

4) Κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες επαναπροσδιορισμού των ικανοτήτων ως λύσεις για το

εργατικό δυναμικό στις περιφέρειες – στόχου του έργου TRACER

5) Προβλέψεις για τη μετάβαση στο 2030 / 2050 των περιφερειών–στόχου

6) Οδηγός για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα για ενεργειακά έργα χαμηλών

εκπομπών άνθρακα στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα (ΕΛ) (https://tracer-h2020.eu/wp-

content/uploads/2020/04/TRACER_D4.1-Guideline-on-available-funds_Greece.pdf) => Θα γίνει επικαιροποίηση

αυτού στις αρχές του 2022 ώστε να συμπεριληφθούν αλλαγές στα χρηματοδοτικά όργανα της ΕΕ ή/και προσθήκες από

τον νέο 7-ετή προϋπολογισμό και το πακέτο Fit for 55 (https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-

for-a-green-transition/)

Παραχθείσες εκθέσεις

https://tracer-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/TRACER_D4.1-Guideline-on-available-funds_Greece.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/


Εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων:
 9 εκδηλώσεις (μία ανά περιφέρεια – στόχου)

Πληροφορικά Δελτία (Fact Sheets):

 Τεχνολογίες

 Κοινωνικά ζητήματα
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• Προσέγγιση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) – η Καινοτομία εξαρτάται από τη
συνεργασία, η οποία μπορεί να επιτρέψει να προσδιοριστούν και να χρησιμοποιηθούν
πιο αποδοτικά ελλιπώς αξιοποιούμενες γνώσεις και δυναμικότητες για καινοτομίες.
Επομένως, η προσέγγιση S3 (πρέπει να) βασίζεται σε μία περιεκτική διεργασία εμπλοκής
των ενδιαφερόμενων μερών με κέντρο τη διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυψης»
(EDP)

• Συμβουλευτικές δράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

• Θέσπιση της κατάλληλης ‘κυβερνητικής’ δομής

• Ανάπτυξη κοινών οραμάτων για τη μετάβαση και καθορισμός προτεραιοτήτων στις
περιφέρειες – στόχου.



Περιηγήσεις μελέτης

Διοργάνωση περιηγήσεων
μελέτης (τουλάχιστον 3) σε
περιοχές / περιφέρειες οι
οποίες, παρότι έχουν μακρά
ιστορία στην εξόρυξη
άνθρακα, έχουν σημειώσει
σημαντικά βήματα προς μία
διαφοροποιημένη οικονομική
βάση και ένα πιο αειφόρο
ενεργειακό σύστημα



Περιηγήσεις μελέτης
Αρχικό Πλάνο:

1. Γερμανία (Μάιος 2019)
2. Ουαλία (Νοέμβριος 2019)
3. Κοζάνη (Μάιος 2020) 

(ματαιώθηκε λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας)

 Πραγματοποιηθείσες:
1. Γερμανία (Μάϊος 2019)
2. Ουαλία (Νοέμβριος 2019)

 Προβλεπόμενη:
3. Ρουμανία (Μάρτιος 2022??)



Περιηγήσεις μελέτης σε Γερμανία και Ουαλία
Γερμανία: 16 Μαΐου
2019 - Finsterwalde
 Υπαίθρια ορυχεία λιγνίτη, 

Welzow-Süd
 Αγροτική και Δασική 

αποκατάσταση, 
προστατευόμενη περιοχή

 Πρώην περιοχές ορυχείων: 
Αμπελώνας Wolkenberg

 Παραγωγή ενέργειας σε 
μικρή κλίμακα: 
αεριοστρόβιλοι εξωτερικής 
καύσης

 Τουριστικές υποδομές σε 
πρώην περιοχές ορυχείων: 
κατασκευή πλωτών σπιτιών 
σε λίμνη που έχει παραμείνει

Ενεργά υπαίθρια ορυχεία (4) στην περιοχή 
της Λουσατίας (Jänschwalde, Welzow Süd, 

Nochten, Reichwalde)

Υπαίθριο ορυχείο, Welzow Süd 

Αεριοστρόβιλοι εξωτερικής 
καύσης – σπονδυλωτό σύστημα 
σε κοντέινερ



Περιηγήσεις μελέτης σε Γερμανία και Ουαλία

Ουαλία: 20 Νοεμβρίου 2019, Cardiff

 Καινοτόμα έργα – Πανεπιστήμιο του 
Cardiff

 The Works, Ebbw Vale 
 ERDF SPECIFIC - Active Buildings, 

Swansea University 
 Baglan Bay Innovation Centre (FLEXIS)

Ebbw Vale, μία πρώην βιομηχανική πόλη και πόλη 
ορυχείων εξόρυξης άνθρακα

Ενεργά Γραφεία

Solar Heat Energy Demonstrator - SHED



Διοργάνωση επισκέψεων σε περιφέρειες που 
διαθέτουν καλές πρακτικές
 Προγραμματισμένες: 3 (π.χ. Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Ρουμανία)

 Ακύρωση λόγω περιοριστικών μέτρων της πανδημίας

 Εναλλακτικά θα διοργανωθούν διαδικτυακές δράσεις

Διοργάνωση Θερινού Σχολείου 
(online)



Δελτία Τύπου (Τρία)



Facebook TRACER page: https://www.facebook.com/Tracer-Transition-in-coal-Intensive-Regions-

102508837814238/

Twitter TRACER page: https://twitter.com/tracer_h2020

Linkedin TRACER page : https://www.linkedin.com/in/tracer-project-581620192

Σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 
έργου TRACER 

https://www.facebook.com/Tracer-Transition-in-coal-Intensive-Regions-102508837814238/
https://twitter.com/tracer_h2020
https://www.linkedin.com/in/tracer-project-581620192


Προγραμματισμένες / μελλοντικές δραστηριότητες –
Παραδοτέα του έργου
 Εκδηλώσεις και δράσεις κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών

 Εκδηλώσεις «ανάπτυξης σχέσεων» (matchmaking) με δυνητικούς επενδυτές για
κάποια προσδιορισμένα έργα

 Οράματα μετάβασης στις 9 περιφέρειες – στόχου

 9 Στρατηγικές Ε&Κ στο πεδίο της Ενέργειας => Θα διευκολύνουν τη μετάβαση προς ένα
αειφόρο ενεργειακό σύστημα, με την επικαιροποίηση των στρατηγικών RIS3 και σε
συνάφεια με το Σχέδιο Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών της ΕΕ (Σχέδιο ΣΕΤ). Θα
γίνει προσπάθεια να τεθούν δομές και μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν ότι όλη η
πραγματοποιθείσα προσπάθεια θα παραμείνει «ενεργή» και μετά το πέρας του έργου

 Έκθεση για τις ανάγκες επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού

 9 Οδικοί Χάρτες (για τα θέματα Ε&Κ και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού)

 Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων (Blueprints) και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων

 Policy Conference & European Dissemination Workshop (Βρυξέλλες)



Σημαντικά μηνύματα

 Οι τεχνολογίες ΑΠΕ αποτελούν μέρος της λύσης

 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την παροχή καινοτομιών και περιφερειακής ή εθνικής

οικονομικής ανάπτυξης είναι να συγκεντρωθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις και

οι πόροι σε ένα περιορισμένο πλήθος προτεραιοτήτων, βάσει των εθνικών / περιφερειακών

μεγεθών

 Η διασφάλιση χρημάτων / χρηματοδότησης αποδεικνύεται μείζονος σημασίας. Ένα από τα

πρώτα πράγματα στα οποία θα πρέπει να “επενδύσει” μία περιφέρεια είναι η (αναπτυξιακή)

στρατηγική η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία

(επίτευξη consensus)

 Οι περιφέρειες του TRACER είναι «συνδεδεμένες» με τη διαδικασία της δίκαιης μετάβασης
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the INEA nor the European Commission are 

responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Γεωργία Βεζυργιάννη
gvezir@cres.gr


