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Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
Ο ανταγωνισμός στις χρήσεις γης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα/προκλήσεις της
εξορυκτικής βιομηχανίας. Το έργο MINLAND, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ε.Ε, έχει
σχεδιαστεί ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες, έχει αναγνωρίσει τη
σημασία της διασφάλισης του εφοδιασμού σε μεταλλικές και άλλες ορυκτές πρώτες ύλες για την
κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης. Οι ορυκτές πρώτες ύλες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της
νέας πράσινης τεχνολογίας, μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ανάπτυξη των πόλεων και
την πρόσβαση σε μέταλλα για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Είναι επομένως ύψιστης
σημασίας η εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη για έρευνα και εξόρυξη ορυκτών και πετρωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας.
Οι κύριοι στόχοι του έργου Minland είναι: η δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές, η παροχή οδηγιών για την σύνδεση των πολιτικών χρήσεων γης με τις μεταλλευτικές
πολιτικές, και η υλοποίηση και ανάλυση πιλοτικών εφαρμογών έρευνας και εξόρυξης, σε σχέση με
τις εφαρμοζόμενες μεταλλευτικές πολιτικές και πολιτικές χρήσεων γης. Σκοπός, μέσω της
παρουσίασης παραδειγμάτων καλής πρακτικής, να γίνει αποτελεσματικότερη και βιώσιμη η
διαδικασία αδειοδότησης και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων.
Το έργο συντονίζεται από το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Σουηδίας και συμμετέχουν εταίροι από όλη
την Ευρώπη. Στηρίζεται επίσης από μία ευρεία ομάδα εμπλεκομένων/stakeholders όπως, τοπικές
και περιφερειακές αρχές αρμόδιες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, το σύνδεσμο των Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων της Ευρώπης (Euromines), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (World Wildlife Fund), τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αδρανών (UEPG) κ.α. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών (ΙΓΜΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε για την Έρευνα και την Καινοτομία
Horizon2020 με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2017 και διάρκεια υλοποίησης 2έτη. Η
εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 11-12 Ιανουαρίου
2018.
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