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Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (EIP-AGRI/ ΕΣΚ-Γεωργία), η οποία συστάθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέσο προώθησης και επιτάχυνσης της καινοτομίας, στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας, συνδέοντας την πρακτική με την έρευνα. 

Το Σημείο Εξυπηρέτησης ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI Service Point), με σκοπό την ταχύτερη διάδοση των 
γνώσεων και της καινοτομίας στην Ευρώπη, στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας, υποστηρίζει το 
δίκτυο ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI network), καθώς και τα μέλη του, με τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, 
εργαστηρίων (workshops) και ομάδων εστίασης (Focus Groups). Παράλληλα, εκδίδει μηνιαίο ενημερωτικό 
δελτίο, διάφορες δημοσιεύσεις και τέλος, παρέχει σχετικό υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα ΕΣΚ-Γεωργία. 

Οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάστηκαν 
στο εργαστήριο της ΕΣΚ-Γεωργία «Επιχειρησιακές Ομάδες: Πρώτες εμπειρίες», που πραγματοποιήθηκε 
στην Ιταλία, τον Απρίλιο του 2016. Όλα τα σχετικά έντυπα και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα στην 
ενότητα εκδηλώσεων του δικτυακού τόπου ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI). Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις Επιχειρησιακές Ομάδες που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο, παρακαλώ ανατρέξτε στο 
ειδικό φυλλάδιο, στο δικτυακό τόπο ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) . 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σημείο Εξυπηρέτησης ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI Service Point) στην 
εξής διεύθυνση:
EIP-AGRI Service Point, Avenue de la Toison d’Or 72, 1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο
+32 2 543 7348 | servicepoint@eip-agri.eu 
Twitter: @EIPAgri_SP | LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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http://www.eip-agri.eu
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-operational-groups-first
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-operational-groups-first
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160420-21_ws-legnaro-2016_ogs_represented_final_25042016.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/20160420-21_ws-legnaro-2016_ogs_represented_final_25042016.pdf
mailto:servicepoint%40eip-agri.eu%20?subject=


Επιχειρησιακές Oμάδες: Συνεργαστείτε για να καινοτομήσετε

Επιχειρησιακές Ομάδες: 
Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη 
ρεαλιστικών και πρακτικών λύσεων

Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού και δασικού τομέα. 
Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (EO), της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για τη Γεωργία (ΕΣΚ- Γεωργία/ EIP-AGRI), είναι ομάδες 
ατόμων που εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο υλοποίησης ενός 
καινοτόμου έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Οι ΕΟ είναι το κύριο εργαλείο που 
χρησιμοποιεί η ΕΣΚ- Γεωργία, για τη μετατροπή των καινοτόμων 
ιδεών σε πραγματικές πρακτικές λύσεις του κλάδου. 

Οι ΕΟ, συστήνονται από διάφορους εταίρους, με τη σύνθεση της κάθε 
ομάδας να ποικίλλει. Δηλαδή, κάθε ΕΟ θα πρέπει να αποτελείται 
από τους εταίρους που απαιτούνται (δηλαδή να διαθέτουν 
συμπληρωματικές γνώσεις) τόσο για την επίτευξη των συγκεκριμένων 
στόχων του έργου που τίθενται όσο και του συγκεκριμένου θέματος 
που έχουν να διαχειριστούν. 

Οι αγρότες, σύμβουλοι, επιστήμονες, επιχειρήσεις ή άλλοι σχετικοί 
εταίροι συνεργάζονται από κοινού για την ανεύρεση πρακτικών 
λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εμπλεκόμενοι φορείς του ευρωπαϊκού αγροτικού και δασικού τομέα. 
Οι αγρότες και οι δασοκόμοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι καινοτόμες λύσεις που επιτυγχάνονται αφενός είναι σχετικές 
και αφετέρου εφαρμόζονται άμεσα στην πράξη. 

Οι ΕΟ διαδίδουν τα αποτελέσματα των έργων τους στο ευρύτερο 
δίκτυο ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI network), προκειμένου άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς του αγροτικού και δασικού τομέα ανά την 
Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, να μπορούν να 
επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των διαφόρων έργων που 
υλοποιήθηκαν. 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) της ΕΣΚ για τη Γεωργία 
χρηματοδοτούνται από τα διάφορα Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (2014-2020), τα οποία διαχειρίζονται τα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να παρέχουν:

• Οικονομική στήριξη για τη σύσταση ΕΟ (προετοιμασία του 
έργου) 

• Χρηματοδότηση για τα έξοδα του έργου της ΕΟ (υλοποίηση 
του έργου)  

• Οικονομική στήριξη για Υπηρεσίες Υποστήριξης της 
Καινοτομίας.  

Για πληροφορίες, σχετικά με τις ανοικτές προκλήσεις 
υποβολής προτάσεων και για να ενημερωθείτε, σχετικά 
με τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
τη δημιουργία ενός Έργου από ΕΟ, απευθυνθείτε στη 
Διαχειριστική Αρχή της χώρας ή της Περιφέρειας σας. 
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) της χώρας σας μπορεί, 
επίσης, να σας παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη 
δημιουργία ΕΟ και την ανεύρεση εταίρων.  

Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των 
Διαχειριστικών Αρχών στο δικτυακό τόπο EIP-AGRI:                             

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/managing-
authorities-contact-details

i
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http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/networks-and-networking/nrn-information/en/nrn-information_en.html
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/managing-authorities-contact-details
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/managing-authorities-contact-details


 

Στοιχεία και αριθμοί 

• Στην ΕΕ, υπάρχουν ενεργά 118 (Εθνικά και Περιφερειακά) Προγράμματα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Κατά την προγραμματική περίοδο  
2014-2020, τα 95 από τα 118 Προγράμματα υλοποιούν την Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη Καινοτομίας, για τη Γεωργία. Οι Διαχειριστικές Αρχές 
των εν λόγω ΠΑΑ θα δημοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για την επιλογή των έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων.  

• Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υπολογίζονται να 
συσταθούν περισσότερες από 3200 Επιχειρησιακές Ομάδες.

Εκτιμώμενος αριθμός των ΕΟ, της ΕΣΚ για τη  
Γεωργία, κατά την περίοδο 2014-2020 ΠΑΑ.
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* Σύνολο Περιφερειακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Ενημέρωση, 19 Μαΐου 2016 - πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για να μάθετε περισσότερα 
για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης στη χώρα ή την 
Περιφέρειά σας, μεταβείτε 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-delopment-2014-2020/
country-files/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/agriculture/rural-delopment-2014-2020/country-files/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-delopment-2014-2020/country-files/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-delopment-2014-2020/country-files/index_en.htm


Εκτιμώμενος αριθμός των ΕΟ, της ΕΣΚ για τη  
Γεωργία, κατά την περίοδο 2014-2020 ΠΑΑ. Η σύσταση της Επιχειρησιακής Ομάδας ή η ανεύρεση των 

κατάλληλων εταίρων για τη σύνθεσή της μπορεί να αποτελεί 
πρόκληση. Για το λόγο αυτό, οι Υπηρεσίες Υποστήριξης 
της Καινοτομίας (ΥΥΚ) μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτή 
τη διαδικασία. Παράλληλα, παρέχουν πληροφόρηση για 
τυχόν διαθέσιμη χρηματοδότηση καθώς και βοήθεια στην 
προετοιμασία των προτάσεων για τα έργα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα ΕΣΚ-Γεωργία, στο ενημερωτικό φυλλάδιο  
EIP-AGRI brochure on Innovation support services.

Το γραφείο Καινοτομίας EIP Agrar (Schleswig-Holstein, 
Γερμανία) υποστηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, στο Κίελο, 
για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση των καινοτόμων 
έργων της ΕΣΚ για τη Γεωργία.

“«Τα άτομα ή οι ομάδες που ενδιαφέρονται να 
εκπονήσουν ένα έργο Επιχειρησιακής Ομάδας μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί μας για συμβουλές σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την ανεύρεση εταίρων και 
την παροχή απαντήσεων σε τυχόν ερωτήματα διοικητικής 
ή άλλης φύσεως. Επίσης, συνεχίζουμε να παρέχουμε 
βοήθεια και μετά την έγκριση του έργου. Για παράδειγμα, 
προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και εκπαίδευση». - Carola Ketelhodt, Επικεφαλής του 
Γραφείου Καινοτομίας EIP Agrar -

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eip-agrar-sh.de

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση 
από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν υλοποιούν 
ερευνητικά έργα. Τα έργα των Επιχειρησιακών Ομάδων 
χαρακτηρίζονται από σαφή και πρακτική καινοτομία. Ωστόσο, οι 
ομάδες αυτές, μπορούν να επωφεληθούν με το να συμμετέχουν σε 
ερευνητικά έργα, διότι οι γνώσεις που μπορούν να παρέχουν, θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών λύσεων.
 
Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΕ μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», χρηματοδοτεί τα πολυεταιρικά έργα, στα οποία ερευνητές, 
αγρότες, σύμβουλοι και επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή, 
συνεργάζονται από κοινού και εστιάζονται στη δημιουργία σαφών 
αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
πράξη με περισσότερη ευκολία από τους αγρότες. Επίσης, από 
τον«Ορίζοντα 2020» χρηματοδοτούνται και τα θεματικά δίκτυα, τα 
οποία συλλέγουν υφιστάμενες επιστημονικές γνώσεις. Οι γνώσεις 
αυτές μπορούν να τεθούν άμεσα σε πρακτική εφαρμογή, ωστόσο 
δεν έχουν ακόμη καταστεί επαρκώς κατανοητές ή γνωστές από τους 
αγρότες έτσι ώστε να τις υποβάλλουν σε δοκιμή ή να τις υλοποιήσουν. 
Τα έργα αυτά μπορούν να συνδεθούν με τις Επιχειρησιακές Ομάδες 
και αντιστρόφως, καθώς μπορούν να τους παρέχουν χρήσιμη 
πληροφόρηση, στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) σχετικά 
με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2017 του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) σχετικά 
με τα θεματικά δίκτυα
Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) σχετικά 
με άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ 

Υπηρεσίες Υποστήριξης της  
Καινοτομίας 

Γεφυρώνοντας την έρευνα με την πράξη
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/innovation-support-services
http://www.eip-agrar-sh.de
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-horizon-2020-2017-calls
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-horizon-2020-2017-calls
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-horizon-2020-2017-calls
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-eu-funding-opportunities-related-innovation-agriculture-food-and-forestry
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-eu-funding-opportunities-related-innovation-agriculture-food-and-forestry


Η σύσταση της επιτυχημένης Επιχειρησιακής Ομάδας, προϋποθέτει 
την ύπαρξη μίας καλής καινοτόμου ιδέας, ενός αξιόπιστου 
σχεδιασμού/ πλάνου καθώς και την κατάλληλη σύνθεσή της από 
τους εταίρους. Αρχικά, κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα αναγνωρίζει το 
πρόβλημα ή σχεδιάζει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας που θα 
ακολουθήσει για τη δοκιμή της καινοτόμου ιδέας.  

Έπειτα από την ανεύρεση των κατάλληλων ατόμων και τη σύνθεση 
μιας ισχυρής και ικανής ομάδας, οι εταίροι της Επιχειρησιακής 
Ομάδας καταρτίζουν σχέδιο/ πλάνο, αναζητούν πληροφορίες και 
ευκαιρίες χρηματοδότησης, και τέλος, υποβάλλουν αιτήσεις για τη 
χρηματοδότηση των έργων. 

Σε τοπικό επίπεδο η Διαχειριστική Αρχή καθώς και οι Υπηρεσίες 
Υποστήριξης της Καινοτομίας μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του εν λόγω σταδίου.

Σύσταση Επιχειρησιακής Ομάδας

?
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Αναγνώριση του προβλήματος ή της καινοτόμου ιδέας

Κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα αρχίζει τις εργασίες της, με την 
αναγνώριση του προβλήματος ή της καινοτόμου ιδέας η οποία 
μπορεί να τεθεί σε δοκιμή. Η ιδέα αυτή πρέπει απαραίτητα να 
αφορά ένα συγκεκριμένο υφιστάμενο ζήτημα που αντιμετωπίζουν 
οι Ευρωπαίοι αγρότες ή δασοκόμοι. Η Αυστριακή Επιχειρησιακή 
Ομάδα «Winter Harvest» ανέπτυξε την ιδέα δοκιμής μιας νέας 
αγοράς για τα χειμερινά λαχανικά. 

                   

Η Επιχειρησιακή Ομάδα «Winter Harvest» 
(Αυστρία) επιδιώκει τον εντοπισμό των 
κατάλληλων ειδών και ημερομηνιών καλλιέργειας 

για την παραγωγή χειμερινών λαχανικών. Τα λαχανικά που 
παράγονται με χαμηλές ενεργειακές εισροές και των οποίων 
η συγκομιδή γίνεται το χειμώνα προσφέρουν στους αγρότες 
την ευκαιρία να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που 
παράγουν και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Χειμερινή συγκομιδή: Μία νέα καινοτόμος  
αγορά στην παραγωγή λαχανικών 

Η καινοτόμος ιδέα που κρύβεται πίσω από την Επιχειρησιακή Ομάδα 
«Winter Harvest» προήλθε από τον Wolfgang Palme, επικεφαλή 
του Αυστριακού ερευνητικού ινστιτούτου κηπευτικών (Horticultural 
College and Research Institute Schönbrunn). Η ομάδα έκρινε ότι η 
διαδικασία παραγωγής χειμερινών λαχανικών χρειαζόταν περαιτέρω 
διερεύνηση και απαιτούνταν περισσότερες γνώσεις ως προς το 
ζήτημα αυτό.

Επομένως, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της 
Επιχειρησιακής Ομάδας, οι αγρότες καθώς και οι παραγωγοί 
κλήθηκαν για να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο 
με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα που επιλέχθηκε 
και αναπτύχθηκε από την Επιχειρησιακή Ομάδα αντιστοιχεί στις 
πραγματικές ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων. Το έργο αποσκοπεί 
στη συλλογή έτοιμων προς χρήση γνώσεων για τη στήριξη των 
αγροτών στη διαδικασία παραγωγής χειμερινών λαχανικών 
υψηλής ποιότητας, καθώς και στην αύξηση της ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τον τομέα αυτό της αγοράς.

Ο επικεφαλής του έργου BIO AUSTRIA συζήτησε και συμφώνησε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας με τους εμπλεκόμενους εταίρους. 
Η Διαχειριστική Αρχή κλήθηκε να διευκρινίσει τυχόν απορίες της 
ομάδας σχετικά με τη χρηματοδότηση και την έναρξη της υποβολής 
προτάσεων.

Ο φορέας «Food Cluster of Lower Austria» υποστηρίζει το έργο 
της Επιχειρησιακής Ομάδας ως Διαμεσολαβητής Καινοτομίας. 
Παρέχει συμβουλές και στενή καθοδήγηση, όπως για παράδειγμα 
δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των ατόμων, ανάπτυξη προϊόντων 
και επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.lebensmittelcluster-noe.at/winterharvest 
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Ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων

Η συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο για την επιτυχία της κάθε 
Επιχειρησιακής Ομάδας. Για το λόγο αυτό, η ανεύρεση των καταλληλότερων 
εταίρων είναι ζωτικής σημασίας! Η Επιχειρησιακή Ομάδα ROBUSTAGNO 
συγκέντρωσε εύρος εταίρων, ενεργά εμπλεκόμενους σε όλα τα στάδια 
υλοποίησης του έργου.  

ROBUSTAGNO: ανάπτυξη σύμπραξης για την 
κτηνοτροφική παραγωγή 

Η γαλλική ΕΟ ROBUSTAGNO απαρτίζεται από διάφορους εταίρους 
όπως εκτροφείς προβάτων, συμβούλους και επιστήμονες, όπου 
ο καθένας από αυτούς, για την επίτευξη του έργου, συνεισφέρει 
σύμφωνα με την ειδικότητα και τις εξειδικευμένες του γνώσεις. Με 
τη σύνθεση αυτή, διασφαλίζεται ότι με την υλοποίηση του έργου, η 
επίλυση του προβλήματος θα είναι σχετική με τον εν λόγω τομέα και 
τα αποτελέσματα του θα είναι ευρείας διάδοσης. 

                   

Η θνησιμότητα των αρνιών αποτελεί σημαντικό 
περιοριστικό παράγοντα της κτηνοτροφικής 
παραγωγικότητας. Η γαλλική Επιχειρησιακή 

Ομάδα ROBUSTAGNO (Περιφέρεια Midi-Pyrénées) 
αποσκοπεί στην εύρεση καινοτόμων λύσεων για την 
αντιμετώπιση της θνησιμότητας των αρνιών, χρήσιμες 
για τη γενετική βελτίωση των ζώων αλλά και για τους 
κτηνοτρόφους, μέσω της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας των 
αρνιών κατά τη γέννηση.

Ο Διαμεσολαβητής Καινοτομίας και διαχειριστής/ Συντονιστής του 
έργου ROBUSTAGNO, Jean-Marc Gautier, διευκρινίζει: «Εντός της 
γαλλικής Περιφέρειας Midi-Pyrénées εντοπίσαμε δύο διοικητικά 
τμήματα (Lot και Aveyron) στα οποία θα παρουσίαζε μεγαλύτερη 
ευκολία η ανάπτυξη αυτού του θέματος. Επίσης, κρίναμε ότι με τον 
τρόπο αυτόν, θα προωθούσαμε την περιφερειακή αλληλεπίδραση».

Οι συντονιστές του έργου επέλεξαν για κάθε τμήμα:

•  μία οργάνωση κτηνοτρόφων, με σκοπό να τεθούν οι 
εκτροφείς προβάτων και οι σύμβουλοι στον πυρήνα του έργου

•  μία οργάνωση κτηνιάτρων, με σκοπό τη συμπερίληψη της 
κτηνιατρικής άποψης 

•  ένα γεωργικό επιμελητήριο, με σκοπό τόσο τον 
εμπλουτισμό του έργου με πρακτικές γνώσεις όσο και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων στους πελάτες των 
συμβούλων 

•  μία γεωργική σχολή, για τη δοκιμή των αποτελεσμάτων 
και τη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας σε μελλοντικούς 
συμβούλους και κτηνοτρόφους

Στο έργο συμμετέχουν δύο ερευνητικά κέντρα, το Γαλλικό Εθνικό 
Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας (INRA) και η Εθνική Κτηνιατρική 
Σχολή της Τουλούζης. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας (Idele) 
παρέχει επικοινωνιακή υποστήριξη, κατά τη διάρκεια του έργου. 
Επιπλέον, στο έργο συμμετέχουν ακόμη δύο περιφερειακοί εταίροι, 
η Coop de France Midi-Pyrénées (ο επικεφαλής εταίρος) και η ένωση 
προώθησης της γενετικής ποικιλομορφίας CORAM (Collectif des 
Races locales de Massif), με σκοπό να διασφαλίσουν την ευρύτερη 
ανταλλαγή γνώσεων μέσω των δικών τους δικτύων.

?
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Συγκέντρωση όλων των πληροφοριών/λεπτομερειών και κατάρτιση σχεδίου 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατανόηση του θέματος που 
διαχειρίζεται το έργο από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, 
καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία, έτσι ώστε, η καινοτόμος ιδέα 
να μετατραπεί σε καινοτομία, είναι απαραίτητο στην αίτηση της, η 
Επιχειρησιακή Ομάδα να παρέχει περίληψη των κύριων σημείων, 
των διαφορετικών σταδίων του έργου. Οι Διαχειριστικές Αρχές και 
οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της Καινοτομίας/ Κέντρο Υποστήριξης και 
Προώθησης της Καινοτομίας ενημερώνουν και παρέχουν υποστήριξη 
ως προς την εν λόγω περιγραφή, καθώς και στη συμπλήρωση της 
υπόλοιπης αίτησης. Η Επιχειρησιακή Ομάδα ENU-Wheat αξιοποίησε 
την εν λόγω δυνατότητα υποστήριξης για να ετοιμάσει την αίτηση 
του έργου της.

ENU-Wheat: προς μια βιώσιμη και φιλική προς το 
περιβάλλον αλυσίδα αξίας των σιτηρών

                   

Στη Γερμανία, οι κανόνες σχετικά με τη χρήση 
αζωτούχων λιπασμάτων γίνονται όλο και πιο 
αυστηροί, με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης 

των υπόγειων υδάτων. Οι μυλωνάδες και οι αρτοποιοί 
πιστεύουν ότι αυτό θα μειώσει δραματικά την ποιότητα 
των πρωτεϊνών στο αλεύρι. Η Επιχειρησιακή Ομάδα ENU-
Wheat, στο Hessen, δοκιμάζει τρόπους για τη δημιουργία 
μιας βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον αλυσίδας 
αξίας για τα σιτηρά, με τη χρήση λιγότερων αζωτούχων 
λιπασμάτων.

Χρηματοδότηση

Το έργο της Επιχειρησιακής Ομάδας ENU-Wheat ξεκίνησε με την 
ιδέα της δημιουργίας μιας αλυσίδας αξίας, η οποία θα ενέπλεκε 
τους γεωργούς, μυλωνάδες, αρτοποιούς και ερευνητές για την 
ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων του γεωργικού τομέα με την 
παραγωγή τροφίμων. Ο συντονιστής της Επιχειρησιακής Ομάδας, 
Ludger Linnemann, επεξήγησε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε 
η ιδέα: «Πρώτο μας βήμα ήταν η επικοινωνία με τη Διαχειριστική 
Αρχή. Συζητήσαμε μαζί τους, προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο 
η ιδέα μας πληρούσε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για τη Γεωργία. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επαφή με ένα 
μυλωνά, ο οποίος ενδιαφερόταν παράλληλα και για την επίλυση 
του προβλήματος αυτού, και ακολούθως συμφωνήσαμε τα επόμενα 
μας βήματα».

Σχετικά με τη χρήση Υπηρεσιών Υποστήριξης της Καινοτομίας, 
o Ludger επισημαίνει: «Το τοπικό μας Κέντρο Υποστήριξης και 
Προώθησης της Καινοτομίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
επιτυχή προετοιμασία της αίτησης του έργου. Κατά την ανάπτυξη 
της αρχικής μας ιδέας, απάντησαν στα ερωτήματα που τους θέσαμε 
και μας βοήθησαν να επικοινωνήσουμε με συναφείς εταίρους. Στη 
συνέχεια, εργαστήκαμε από κοινού με τη Διαχειριστική Αρχή για 
την υποβολή της αίτησης».

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.gutes-aus-hessen.de/unternehmer/
innovationspartnerschaften/enu-weizen.html
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Κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα συνεχίζει τις εργασίες της μέχρι 
και το τελικό στάδιο, το οποίο αφορά τη διάδοση των γνώσεων 
που συγκέντρωσε η ομάδα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες 
και δασοκόμους σε όλη την Ευρώπη. Η Αυστριακή Επιχειρησιακή 
Ομάδα «Organic dock control» καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες 
με σκοπό τόσο τη διάδοση των αποτελεσμάτων στους αγρότες όσο 
και την άμεση εφαρμογή τους. 

Βιολογική καταπολέμηση λάπαθου: εκριζώνοντας 
τα λάπαθα από τους αυστριακούς βοσκότοπους/ 
λιβάδια

                   

Το «Λάπαθο το μεγάλο», (Rumex obtusifolius) 
είναι ζιζάνιο το οποίο δύσκολα καταπολεμείται 
και απαντάται σε βοσκότοπους, υποβαθμίζοντας 

την ποιότητα και την απόδοση της ποσότητας της 
χορτονομής που προορίζεται ως ζωοτροφή των βοοειδών. 
Τα μέτρα καταπολέμησης που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων αποδεικνύονται χρονοβόρα, πολυδάπανα 
και απαιτούν περισσότερη προσπάθεια. Η Αυστριακή 
Επιχειρησιακή Ομάδα «Organic dock control - Βιολογική 
καταπολέμηση λάπαθου» δοκιμάζει εάν τα λάπαθα μπορούν 
να καταπολεμηθούν με τη βοήθεια του αυτόχθονος είδους, 
σέζια γιγαρτοκάρπων (native clearwing moths), αντί της 
χρήσης ζιζανιοκτόνων. Οι προνύμφες της σέζιας τρέφονται 
με τις ρίζες των λαπάθων με αποτέλεσμα την καταστροφή τους. 

Η Επιχειρησιακή Ομάδα «Organic dock control» εστιάζει ιδιαίτερα 
στη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ επιστήμης 
και πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο συντονιστής του 
έργου Patrick Hann δηλώνει: «Οι αγρότες που συμμετέχουν στο 
έργο διενεργούν πρακτικές δοκιμές στις εκμεταλλεύσεις τους. Από 
τις εν λόγω δοκιμές θα αποδειχθεί εάν η μέθοδος είναι εφικτή και 
αποτελεσματική, κατά τρόπον ώστε να διαδώσουμε τις γνώσεις 
και τα αποτελέσματα στους πραγματικούς χρήστες. Ο αριθμός 
των συνεργαζόμενων εκμεταλλεύσεων εξακολουθεί να αυξάνεται». 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι νέες γνώσεις που προσφέρει το 
έργο μπορούν σύντομα να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοσθούν 
στην πράξη, τα αποτελέσματα θα διαδοθούν μέσω πρακτικών 
επιτόπιων δοκιμών στις ενδιαφερόμενες εκμεταλλεύσεις, καθώς 
επίσης και μέσω επιτόπιων επιδείξεων υπό μορφή εργαστηρίου, 
παρουσιάσεων, δημιουργίας ιστοσελίδας και διαφόρων 
δημοσιεύσεων. Ένα ενημερωτικό δελτίο θα ενημερώνει το σύνολο 
των εταίρων και ενδιαφερόμενων αγροτών σχετικά με την πορεία 
και τα αποτελέσματα του έργου. Σπουδαστές και καθηγητές δύο 
επαγγελματικών γεωργικών σχολών θα συμμετέχουν ενεργά 
στα επιτόπου πειράματα. Μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση 
των γνώσεων σχετικά με τη νέα αυτή μέθοδο στις αντίστοιχες 
περιφέρειες, ενώ θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν στη 
μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.   

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.melesbio.at/ampferglasfluegler

Διάδοση των αποτελεσμάτων
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Συνδεθείτε

Εμπνευστείτε από το δίκτυο ΕΣΚ-Γεωργία!

Το δίκτυο ΕΣΚ-Γεωργία μπορεί να σας παρέχει μερικές ιδέες για 
έμπνευση, έτσι ώστε να συστήσετε μία Επιχειρησιακή Ομάδα. Τα 
αποτελέσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των 
εργαστηρίων και σεμιναρίων που διοργανώνονται από το δίκτυο 
ΕΣΚ-Γεωργία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ΕΣΚ-Γεωργία, ενώ 
το Σημείο Εξυπηρέτησης ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI Service Point) 
δημοσιεύει μηνιαία ενημερωτικό δελτίο με δημιουργικές ιδέες και 
νέα σχετικά με εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις. Οι ομάδες εστίασης 
ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI Focus Groups) συλλέγουν και μοιράζονται 
γνώσεις σχετικά με πρακτικές καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα ή 
ευκαιρίες στον τομέα. Προβαίνουν σε συστάσεις για πρακτικά έργα 
και συνοψίζουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την πρακτική και 
οι οποίες μπορούν να αναληφθούν από τις Επιχειρησιακές Ομάδες.  

Εγγραφείτε στο δικτυακό τόπο EIP-AGRI ή στο μηνιαίο ενημε-
ρωτικό δελτίο για να παραμένετε ενημερωμένοι!

Δικτυακός τόπος ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI): 
Ανακαλύπτοντας παντού την καινοτομία

Θέλετε να δημιουργήσετε ή να συμμετέχετε σε μια Επιχειρησιακή 
Ομάδα, ή να βρείτε εταίρους για το έργο σας; Ο δικτυακός τόπος 
www.eip-agri.eu είναι η πλατφόρμα για εσάς.  

• Το Σημείο Συνάντησης επιτρέπει την αναζήτηση εταίρων, την εύρεση 
έργων που αναζητούν εταίρους ή την εύρεση δοκιμασμένων καινοτομιών. 

• Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε καινοτόμες ιδέες έργων και πληροφορί-
ες σχετικά με ερευνητικά και καινοτόμα έργα, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων του έργου, συμπληρώνοντας τα ηλεκτρονικά έντυπα.

Μια εργαλειοθήκη για τις Επιχειρησιακές Ομάδες

Μια εργαλειοθήκη με ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις Επιχειρησιακές Ομάδες είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) στην ενότητα «My EIP-AGRI». 
 Η εργαλειοθήκη Επιχειρησιακών Ομάδων αξιοποιεί τις εμπειρίες, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του 
δικτύου ΕΣΚ-Γεωργία. 

Αυτή η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη σάς προσφέρει:

•  Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πως να συστήσετε Επιχειρησιακές 
Ομάδες, να βρείτε δίκτυα υποστήριξης καθώς και σχετικά σεμινάρια 
και εργαστήρια του δικτύου ΕΣΚ-Γεωργία

•  Συνδέσμους για πρόσβαση στα αποτελέσματα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των υφιστάμενων Επιχειρησιακών Ομάδων 

• Πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Υποστήρι-
ξης Καινοτομίας και ενημερωτικό υλικό με οδηγίες για 
τη διάδοση του έργου σας και των αποτελεσμάτων του 

•  Χρήσιμο υλικό για την προώθηση της ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) 

Η εργαλειοθήκη είναι μια δυναμική δικτυακή πύλη η οποία 
εμπλουτίζεται με τη συμβολή των μελών του δικτύου ΕΣΚ-Γεωργία 
(EIP-AGRI). Συμβάλετε και εσείς στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης, 
αποστέλλοντας μας τις προτάσεις σας. 

  Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
servicepoint@eip-agri.eu
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Συστήνοντας μια Επιχειρησιακή Ομάδα

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2

?

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕ ΤΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ/ ΠΛΑΝΟ

3

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο ΕΣΚ-Γεωργία 
(EIP-AGRI) για τις σχετικές πληροφορίες και τα 

χρήσιμα εργαλεία δικτύωσης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ Ι∆ΕΑΣ
Ή1

?

Χρηματοδότηση

Γραφική απεικόνιση πληροφοριών

Με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του δικτύου ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI) στο δικτυακό τόπο www.eip-agri.eu


