
ΑΑ γαπητοί αναγνώστες,  

στο πλαίσιο ανάληψης της νέ-

ας αρμοδιότητας για την 

προώθηση της καινοτομίας 

στον αγροτικό τομέα, αναδια-

μορφώσαμε και αναθεωρήσα-

με το ηλεκτρονικό ενημερωτι-

κό δελτίο.  

Το δελτίο μας, θα συνεχίσει να 

καλύπτει θέματα του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου και επιπρό-

σθετα θα ενημερώνεστε και 

για τα θέματα του Δικτύου της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 

Κύπρου.   

Ως εκ τούτου, το πρώτο μας τεύχος 

είναι αφιερωμένο στο Δίκτυο Ευρω-

παϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύ-

πρου όπου θα ενημερωθείτε σχετικά 

με  τις υπηρεσίες και τις δραστηριό-

τητες του. 

Καλή σας ανάγνωση!  

Δρ. Ανδρούλα  

Γεωργίου 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Το Εθνικό Αγρο-

τικό Δίκτυο Κύ-

πρου (ΕΑΔ) έχει 

την αρμοδιότη-

τα για την 

προώθηση της 

καινοτομίας 

στον αγροτικό τομέα.  

Για το σκοπό αυτό, έχει συσταθεί ως υποομάδα 

το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 

Κύπρου (ΕΣΚΚ) για τη Γεωργία, το οποίο λει-

τουργεί υπό την αιγίδα του ΕΑΔ Κύπρου.  

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχει η υποο-

μάδα της ΕΣΚΚ είναι: 

ΕΕ νημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμπρα-

ξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία.  

ΔΔ ιευκόλυνση στη διαδικασία ανεύρεσης εταίρων 

για τη δημιουργία Επιχειρησιακής Ομάδας.  

ΔΔ ικτύωση των συμβούλων με το Δίκτυο. 

ΣΣ υλλογή και διάδοση των Επιχειρησιακών Ομά-

δων καθώς και των αποτελεσμάτων των Έργων 

τους ως παραδείγματα.   
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ΑΑ νοιχτό κουτί: αντιστοιχεί στην 
αγγλική φράση “think outside the box” 
και μας παρακινεί να σκεφτόμαστε 
εκτός από τα καθιερωμένα.  

Πράσινος χρωματισμός: έμπνευση, 
ελπίδα, αναγέννηση, ανάπτυξη  

ΤΤ όξο: μας παρακινεί να προ-

χωράμε μπροστά, επενδύο-

ντας στο μέλλον.  

ΧΧ ρωματισμοί 

ανοικτού έως σκούρου 

μπλε  (ηρεμία, αξιοπι-

στία, εμπιστοσύνη, η-

γεσία) τόσο στο ακρω-

νύμιο όσο και στο τόξο 

συμπληρώνουν τη φι-

λοσοφία του μηνύμα-

τος του λογότυπου.  

Εν κατακλείδι το λογό-

τυπο του Δικτύου ΕΣΚΚ έχει 

ως στόχο να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τον 

κάθε ένα από εμάς έτσι ώστε να δημιουργήσει μία 

καινούργια ιδέα. «Να βγούμε από το κουτί» και 

υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις η νέα αυτή ιδέα 

που θα αναπτύξουμε ως καινοτόμα, θα ηγηθεί 

όλων των άλλων.  

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Η ενημέρωση για την ΕΣΚ για τη γεωρ-

γία πραγματοποιείται μέσω ενημερωτι-

κών εκδηλώσεων, άρθρων, ηλεκτρονι-

κών ενημερωτικών δελτίων, ιστοσελί-

δα κ.λπ.  

Κύριο μέσω ενημέρωσης αποτελεί η 

ιστοσελίδα www.eskk.da.moa.gov.cy   

Ο δικτυακός τόπος της ΕΣΚΚ για τη 

Γεωργία, έχει ως στόχο να ενισχύσει 

την αλληλεπίδραση των μετόχων του 

Δικτύου, όπως αγροτών, συμβούλων, 

επιστημόνων, αγροτικών επιχειρήσε-

ων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

και άλλων φορέων που εμπλέκονται 

στον Κυπριακό αγροτικό τομέα.  

Στην ιστοσελίδα, θα βρείτε ενημερωτι-

κό και πληροφοριακό υλικό για το Κα-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

θεστώς 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λει-

τουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρω-

παϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την πα-

ραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».  

Επίσης θα βρείτε υλικό σχετικό με την ΕΣΚ για τη 

Γεωργία.  

Παράλληλα, με την έγκριση των ΕΟ του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την 

υλοποίηση των καινοτόμων τους Έργων θα παρέ-

χεται η σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα. 

ΣΕΛΙΔΑ 2 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

Συμβολισμός 

λογότυπου 



Η υποομάδα του Δικτύου ΕΣΚΚ, μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο φέρνο-

ντας σε επαφή τους ενδιαφερόμενους 

φορείς/ εταίρους, για τη δημιουργία ΕΟ.  

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι του αγροτικού 

τομέα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνω-

στοποιούν ηλεκτρονικά, διαμέσου της 

ιστοσελίδας www.eskk.da.moa.gov.cy 

στο προσωπικό του Δικτύου, τις ανάγκες 

τους σε εταίρους, με σκοπό τη δημιουρ-

γία των ΕΟ και την υλοποίηση των καινο-

τόμων Έργων τους. 

Η υποομάδα του  

Δικτύου σε συνεργα-

σία με τα  

Επαρχιακά  

Γεωργικά  

Γραφεία του 

Τμήματος  

Γεωργίας,  

θα φέρνει σε επαφή 

τους εταίρους εκείνους που απαιτούνται  

για τη συμπλήρωση των μελών της ΕΟ. 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΕΟ)  

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινο-
τομίας Κύπρου / Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
του Τμήματος Γεωργίας στις 23, 26 και 
28 Μαρτίου του 2018, διοργάνωσε τρεις 
ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα:  

Παρουσίαση του Δικτύου Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου και του 
Καθεστώτος 16.1 Φάση  Α «Σύσταση και 
εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομά-
δων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτο-
μίας για τη γεωργία». 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθύνο-
νταν σε όλους τους εμπλεκόμενους εταί-
ρους του γεωργικού και δασικού τομέα.  

Κύριοι στόχοι των εκδηλώσεων ήταν α-
φενός η ενημέρωση του κοινού για το 
ρόλο και τις υπηρεσίες του Δικτύου Ευ-
ρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύ-
πρου (ΕΣΚΚ) και αφετέρου η ενημέρωση 
για το Καθεστώς 16.1, Φάση Α «Σύσταση 
και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, 
για τη γεωργία». 

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 
120 άτομα (εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, 
σύμβουλοι, επιστήμονες, γεωργοί κ.λπ.).  

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 ,  Ε Τ Ο Σ  1  

Ηλεκτρονική 

γνωστοποίηση αναγκών 



Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας!  

www.eskk.da.moa.gov.cy 

Για ΕΑΔ: 22408667, 22408664              

Για ΕΣΚΚ: 22408657     

  
22303941 

 www.ead.da.moa.gov.cy 
 
www.eskk.da.moa.gov.cy 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) 

Υποομάδα Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) 

Λουκή Ακρίτα, 1412 

Λευκωσία, Κύπρος 

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. 
 Με Συνεργασία επενδύουμε στο μέλλον 
του Κυπριακού αγροτικού μας κόσμου» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 


