
Το SUWANU EUROPE είναι ένα έργο του H2020 που στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής ανταλλαγής
γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών και των σχετικών παραγόντων σχετικά με τη χρήση
του ανακτημένου νερού στη γεωργία. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο απευθύνεται σε αρχές και φορείς χάραξης
πολιτικής, που περιγράφουν…

1. Εισαγωγή:
Ένα στρατηγικό σχέδιο μπορεί να οριστεί ως ένας
συντονισμένος και συστηματικός τρόπος προσέγγισης για
την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Περιλαμβάνει
τον εντοπισμό συγκεκριμένων αποτελεσμάτων,
δραστηριοτήτων και δράσεων που απαιτούνται για την
επίτευξή του και επιτρέπει την εφαρμογή μιας εις βάθος
ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης. Σε αυτό το
ενημερωτικό δελτίο, εξηγείται πώς οι συμμετέχοντες του
έργου SUWANU EUROPE διεξήγαγαν το στρατηγικό τους
σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη γενικών και
περιφερειακών σχεδίων δράσης για την προώθηση της
χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη γεωργική άρδευση.
2. Μεθοδολογική προσέγγιση:
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν η
Λογική Προσέγγιση Πλαισίου (LFA), η οποία είναι μια
αναλυτική διαδικασία που παρέχει ένα σύνολο
εργαλείων για την υποστήριξη των στόχων και του
αντικειμενικού σχεδιασμού και της διαχείρισης
(Ευρωπαϊκό Γραφείο Ολοκλήρωσης, 2011). Αυτή η
προσέγγιση αποτελείται από δύο φάσεις, ξεκινά με τη
συλλογή, την αναθεώρηση και τη συστηματοποίηση των
διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα, το οποίο
ονομάζεται ανάλυση. Στη συνέχεια έρχεται ο σχεδιασμός,
όπου όλες αυτές οι γνώσεις χρησιμοποιούνται για το
σχεδιασμό ενός επιχειρησιακού σχεδίου που θα
εφαρμοστεί.

Ο ορισμός του κύριου στόχου ήταν το επόμενο βήμα,
που ορίστηκε ως εξής: «η αύξηση της χρήσης του
ανακτημένου νερού στη γεωργία, με αποτέλεσμα έναν

πιο ανθεκτικό γεωργικό τομέα για την αντιμετώπιση της
λειψυδρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής»
3. Στάδια Ανάλυσης :
Μόλις καθοριστεί ο στόχος, το επόμενο βήμα ανάλυσης
είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της κατάστασης.
Σε αυτήν την περίπτωση, η ανασκόπηση για τη χρήση
ανακτημένου νερού στη γεωργική άρδευση στοχεύει
στην καλύτερη κατανόηση των περιστάσεων, του
τρέχοντος βαθμού εφαρμογής και του δυναμικού
αναπαραγωγιμότητας για λύσεις επαναχρησιμοποίησης
του νερού. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας θα
παρέχει μια προσέγγιση πολλαπλών συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένης και των εμπειριών τους που
συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης του
ανακτημένου νερού.
Οι πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την
πραγματική κατάσταση, τα εμπλεκόμενα ιδρύματα, την
προσφορά-ζήτηση και τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των
μελλοντικών σχεδίων, π.χ. μια νέα έρευνα. Υπάρχουν
διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ανάλυσης, σε αυτό το
ενημερωτικό δελτίο εξηγούμε αυτές που
χρησιμοποιούνται στο έργο SUWANU-EUROPE: SWOT,
PEST, AKIS και AHP.

Fact Sheet 6.4 –Στρατηγικός σχεδιασμός για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού
στη γεωργική άρδευση (η διαδικασία σχεδιασμού για την ανάπτυξη σχεδίων
δράσης του προγράμματος SUWANU .
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Ωστόσο, μόλις εντοπιστούν επηρεάζουν την ενίσχυση του
ανακτημένου νερού στη γεωργική άρδευση, είναι
απαραίτητο να αξιολογηθεί η συνάφειά τους. Ο
προσδιορισμός της συνάφειας των πτυχών είναι
θεμελιώδης για να γνωρίζουμε ποιες πτυχές χρειάζονται
περισσότερο ή λιγότερο προσοχή. Για αυτόν τον λόγο,
πραγματοποιήσαμε μια έρευνα μεταξύ βασικών
παραγόντων που προσδιορίστηκαν στο έργο με σκοπό να
αξιολογήσουμε ποιες πτυχές των διαφόρων κατηγοριών
από την ανάλυση SWOT ήταν πιο σχετικές. Τα
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν χρησιμοποιώντας ένα
διάγραμμα αράχνης (βλ. SUWANU D2.1).οι
4.Στάδια σχεδιασμού:
Με τις πληροφορίες που παράγονται στην ανάλυση, ο
σχεδιασμός της στρατηγικής εκφράζεται με ένα
εμπειρικό σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί από τις
δημόσιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα
σχέδιο δράσης πρέπει να μελετήσει κάθε βήμα που
απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του και να λάβει
υπόψη τους πόρους και το χρονικό πλαίσιο που
απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή. Ο στόχος και οι
επιμέρους στόχοι του έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, ένα Σχέδιο
μπορεί να απαιτήσει την αναδιατύπωση για κάθε ένα
από αυτά για να εκφράσει με σαφήνεια ένα αναμενόμενο
αποτέλεσμα.
Η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης μπορεί να γίνει
κατανοητή ως μια πυραμίδα, όπου ο στόχος βρίσκεται
στην κορυφή και αναφέρεται σε ένα μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο όραμα. Οι επιμέρους στόχοι είναι ένα
επίτευγμα υψηλού επιπέδου που εκφράζει τον άμεσο
αντίκτυπο του έργου και μπορεί να είναι περισσότεροι
από ένας.

Τα αποτελέσματα είναι όλα συμπεράσματα που πρέπει
να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί ένας
συγκεκριμένος στόχος, επομένως μπορεί να υπάρχει ένας
αριθμός από αυτά για κάθε συγκεκριμένο στόχο. Τέλος,
το χαμηλότερο επίπεδο της πυραμίδας σχηματίζεται από
κάθε ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να επιτευχθεί
ένα αποτέλεσμα. Για να αξιολογήσετε εάν ένα Σχέδιο
Δράσης είναι συνεκτικό σχέδιο, είναι χρήσιμο να το
διαβάσετε από κάτω προς τα πάνω της πυραμίδας, για να
δείτε εάν η εκπλήρωση κάθε επιπέδου θα επιτρέψει την
επίτευξη του επόμενου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια
περιγραφή του σχεδίου δράσης και παρουσιάζει μερικές
από τις εργασίες που έχουν γίνει στο γενικό σχέδιο
δράσης του SuWaNu.

5. Εκτίμηση:
Η αξιολόγηση είναι το τελευταίο βήμα του στρατηγικού
σχεδιασμού. Στόχος του είναι να προσδιορίσει την
πραγματική εφαρμογή των στόχων που καθορίστηκαν
στα προηγούμενα βήματα. Μπορούν να ακολουθηθούν
διαφορετικές μεθοδολογίες για το σκοπό αυτό, όπως οι
βασικοί δείκτες απόδοσης ή μια μήτρα.

Το πιο συνηθισμένο εργαλείο αξιολόγησης είναι η
χρήση δεικτών, που ενημερώνουν για την πρόοδο του
έργου σε σύγκριση με τον στόχο που έχει καθοριστεί
πριν. Μετρούν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα του
έργου κατά τη διάρκεια και μετά την ανάπτυξή του. Οι
δείκτες συμβάλλουν επίσης στη μείωση του χρόνου που
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της έκθεσης,
διευκολύνοντας τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών.
Στην περίπτωση του SUWANU-EUROPE, αναπτύξαμε
συγκεκριμένους «δείκτες για την επιτυχή εφαρμογή των
σχεδίων δράσης SUWANU» (βλ. SUWANU D2.7).
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