
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι
να μεταφέρει την πραγματική εμπειρία
και γνώση των διαφορετικών
δυνατοτήτων προσαρμογής στην
ξηρασία και των συστημάτων
διαχείρισης των υδάτων σε άτομα που
ζουν, εργάζονται ή / και κατέχουν
γεωργικές εκτάσεις, χωράφια και άλλες
συναφείς περιοχές. 

Το έργο AGRIWATER θα μοιραστεί τις
υφιστάμενες  γνώσεις σχετικά με την
πρακτική εφαρμογή διαφορετικών
στρατηγικών προσαρμογής και
συστημάτων διαχείρισης νερού. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα 
 συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις
τρέχουσες καταστάσεις και
δυνατότητες στις χώρες εταίρους,
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
καινοτόμων εργαλείων/μεθόδων για
προσαρμογή στην ξηρασία, καινοτόμο
εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικής
εκμάθησης και βίντεο.

AGRIWATER (Καινοτόμα και Βιώσιμα Μέτρα
Διατήρησης του Νερού στο Γεωργικό Τοπίο)
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Να εκπαιδεύσει με καινοτόμο και
βιώσιμο τρόπο αγρότες και άλλους
κατόχους γης σε πιθανούς τρόπους
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
και την ξηρασία και στη διαχείριση 
 του νερού στη γεωργική γη.
Να βοηθήσει τους αγρότες να
διατηρήσουν τις εκτάσεις τους,
εφαρμόζοντας καινοτόμα μέτρα
προσαρμογής στην ξηρασία.
Να αυξήσειτην ευαισθητοποίηση
των αγροτών στη φροντίδα των
εδαφών τους.

Το AGRIWATER στοχεύει:
1.

2.

3.

Το έργο AGRIWATER θα επηρεάσει τη
διαχείριση των υδάτων στη γεωργική
γη αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό
για τους γαιοκτήμονες, τους αγρότες
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς που
συνδέονται στενά με τη γεωργία,
σχετικά με τις διάφορες στρατηγικές
προσαρμογής και τα συστήματα
διαχείρισης των υδάτων, για την
καλύτερη αντιμετώπιση της ξηρασίας.

Το AGRIWATER που άρχισε τον
Οκτώβριο του 2020 και θα διαρκέσει
έως τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι ένα
έργο που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της βασικής δράσης
2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την
Ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

6 οργανισμοί σε 6 χώρες (Τσέχικη
Δημοκρατία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία,
Ιταλία και Ισπανία) συμμετέχουν στο
έργο, που συντονίζεται από τον
Σύνδεσμο Ιδιωτικής Γεωργίας της
Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜE ΕΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣΤΟΧΟΙ
Το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό
ελεύθερης και ανοιχτής πρόσβασης θα
αναπτυχθεί ως παραδοτέο του έργου
AGRIWATER, το οποίο θα διατίθεται
στον ιστότοπο του έργου.

Θα δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική
πλατφόρμα, όπου οι αγρότες και οι
γαιοκτήμονες θα μπορούν να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την
πρακτική εφαρμογή διαφορετικών
στρατηγικών προσαρμογής και
συστημάτων διαχείρισης των υδάτων,
που μπορούν στη συνέχεια να
χρησιμοποιήσουν στη δική τους γη για
να αντιμετωπίσουν καλύτερα την
ξηρασία.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα καλύψει τις
τρέχουσες καταστάσεις και
δυνατότητες στις χώρες εταίρους
καθώς και παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών προσαρμογής στην ξηρασία
από κάθε συμμετέχουσα χώρα.


