ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) δημιουργεί
γέφυρες μεταξύ επιστήμης και πρακτικής με τη σύνδεση γεωργών, ερευνητών,
συμβουλευτικών επιχειρήσεων και περιβαλλοντικών ομάδων

Αρχής γενομένης το 2013, οι συνεργασίες αυτές προορίζονται για την προώθηση
της αειφόρου γεωργίας και της δασοκομίας μέσω έργων που υλοποιούνται από
τις επιχειρησιακές ομάδες, καθώς και δραστηριοτήτων δικτύωσης.

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ Ι∆ΕΕΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (OGS)
Στις επιχειρησιακές ομάδες, οι άνθρωποι εργάζονται μαζί για ένα ενιαίο έργο
καινοτομίας που χρηματοδοτείται από Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) τα οποία στοχεύουν στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων σε ζητήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα Ευρωπαίοι αγρότες και δασοκόμοι.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μια ομάδα εστίασης περιλαμβάνει 20 εμπειρογνώμονες που συλλέγουν και
συνοψίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα
συγκεκριμένο τομέα, αναφέροντας δυνητικές προκλήσεις και ευκαιρίες.
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∆ημιουργείται η ομάδα
εστίασης EIP-AGRI

έχει ήδη εκδοθεί η τελική
έκθεση, 10 ακόμη
βρίσκονται σε εξέλιξη

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ασθένειες και παράσιτα
στην αμπελοκαλλιέργεια
Πρακτικές ∆ασικής
∆ιακυβέρνησης για την άμβλυνση
της κλιματικής αλλαγής

Παράσιτα και ασθένειες
ελαιόδεντρων

Μη χημική διαχείριση
ζιζανίων

Αποθήκευση άνθρακα
στην αρόσιμη καλλιέργεια
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Μείωση απώλειας
τροφίμων στο αγρόκτημα

Κυκλική καλλιέργεια
κηπευτικών

Παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης
ενέργειας στη γεωργία

Προστασία φρούτων
από παγετό

Νέα τροφή για χοίρους
και πουλερικά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ύο πολιτικές παρέχουν χρηματοδότηση για την καινοτομία στη γεωργία.
α) εφαρμογή Προγραμμάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε
συγκεκριμένες περιοχές

β) η πολιτική «Ορίζοντας 2020» που
συγχρηματοδοτεί καινοτόμες
δράσεις σε διασυνοριακό επίπεδο ή
σε επίπεδο ΕΕ

1,91%
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3.7
δις

του προϋπολογισμού
των ΠΑΑ δαπανάται
για μέτρα
συνεργασίας

τα 108 ΠΑΑ παρέχουν
στήριξη στις
πρωτοβουλίες
επιχειρησιακών ομάδων

είναι ο προϋπολογισμός για την
επισιτιστική ασφάλεια, τη γεωργία,
τη θαλάσσια έρευνα και τη βιοϊονομία
για την περίοδο 2014-2020

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δράση συγχρηματοδοτούμενη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον
συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

