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Η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η προώθηση της δικτύωσης αποτελούν βασικά 
μέσα για την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ και ως εκ τούτου αποτελούν μία από τις 
προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ).  

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ προβλέπεται η Προτεραιότητα 5 που έχει 
ως στόχο τη δικτύωση και την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και την 
προώθηση της καινοτομίας.  

Κύριες ενέργειες αποτελούν:  

 η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το Μέτρο 16 «Συνεργασία» 
και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ – Γεωργία), 

 η δημιουργία Υποδικτύου για την καινοτομία, 
 η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου των Επιχειρησιακών Ομάδων που 

θα επιλεγούν στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία».  
 

 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει αναλάβει και υλοποιήσει τις 
ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Διήμερο Συνέδριο με θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας 
στον αγροτικό χώρο», Αθήνα 21-22 Νοεμβρίου 2016 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) - 
Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας διοργάνωσε διήμερο Συνέδριο με θέμα 
«Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο» που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2016, το οποίο αποτέλεσε 
την εκκίνηση μίας σειράς ενεργειών για την προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του 
Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, καθώς και επιστημονικών, ερευνητικών και 
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παραγωγικών φορέων του αγροτικού χώρου. Παρευρέθησαν επίσης, εκπρόσωποι 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξη (DG AGRI), του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP Agri Service 
Point) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD). Ο αριθμός 
των συμμετεχόντων ανήλθε στα 364 άτομα. 
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
ενημερωθούν από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ – Γεωργία), καθώς και Μέτρου 16 «Συνεργασία» του 
ΠΑΑ 2014-2020, μέσω του οποίου μπορούν να συσταθούν και να λειτουργήσουν 
Επιχειρησιακές Ομάδες. 
 

  
 

Με την παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ γεωργών, 
κτηνοτρόφων, λοιπών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα, και ερευνητικών 
ιδρυμάτων, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για τη δημιουργία 
δυνητικών σχημάτων συνεργασίας που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το 
Μέτρο 16. 

Στα κυριότερα συμπεράσματα του Συνεδρίου συγκαταλέγονται η ανάγκη 
γεφύρωσης του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και ερευνητικής 
κοινότητας, ώστε να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα και τις 
ανάγκες των παραγωγών, η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των 
διαφορετικών κρίκων της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας για την οικοδόμηση σχέσεων 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η ανάγκη υποστήριξης για τη σύσταση 
και λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων, με τη βοήθεια διαμεσολαβητών 
(Innovation Brokers) και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθοριστικός 
ρόλος της δικτύωσης στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση της καινοτομίας.  

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του ΕΑΔ (www.ead.gr).  
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 Σεμινάριο του EIP-AGRI Service Point με θέμα «Moving EIP-AGRI 
implementation forward», Αθήνα 10-11 Μαΐου 2017 

 

Για την υποστήριξη των δράσεων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για 
την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ – ΓΕΩΡΓΙΑ), η Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δημιούργησε το 2013 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EIP – AGRI που έχει ως στόχο: 

• τη δικτύωση των Επιχειρησιακών Ομάδων, των παρόχων γεωργικών 
συμβουλών και των ερευνητών,  

• τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 

• τη συλλογή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών 
Ομάδων ΕΣΚ, καθώς και πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της 
καινοτομίας.  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en  

 

 

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου διευκολύνονται και υποστηρίζονται 
από το Σημείο Εξυπηρέτησης του EIP-AGRI (EIP-AGRI Service Point). Το Σημείο 
Εξυπηρέτησης πέραν από τη συλλογή πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας του 
οργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια στοχεύοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών σε 
θέματα καινοτομίας. Επίσης, οργανώνει και Ομάδες Εστίασης Εμπειρογνωμόνων 
(Focus Groups) για τη διερεύνηση πρακτικών καινοτόμων λύσεων για τα 
προβλήματα του τομέα της γεωργίας. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του EIP-AGRI Service Point, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, στις 10 & 11 Μαΐου 2017, σεμινάριο με θέμα «Moving EIP-AGRI 
implementation forward», με την υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου – 
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  
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Η συνδιοργάνωση του σεμιναρίου εντάσσεται στις σχετικές ενέργειες που 
προβλέπονται στην Προτεραιότητα 6: «Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ, αλλά και διάδοση των δράσεων του ENRD 
και του Δικτύου EIP-AGRI» του Σχεδίου δράσης του ΕΑΔ. 

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/eip/agriculture/event/eip-agri-seminar-moving-eip-
agri-implementation  

 

 Τεχνικές συναντήσεις σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του 
Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 

 
Κατά το 2ο εξάμηνο του 2017, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)-Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας 
σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) - Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και τις 
Περιφέρειες της χώρας, ξεκίνησε τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων στις έδρες 
των Περιφερειών σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Μέτρου 
16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ.  

Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών 
σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Σύλλογοι, Δίκτυα, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 
στελέχη των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
(ΔΑΟ), Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), Διευθύνσεων 
Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER, τεχνικούς 
συμβούλους, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, Κοινωνικο-οικονομικούς φορείς καθώς και 
σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της κάθε 
Περιφέρειας. 
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Κύριος στόχος των τεχνικών συναντήσεων είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των 
φορέων αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας για την ενθάρρυνση 
δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας για την εφαρμογή των υπομέτρων 16.1-16.2 και 
16.1-16.5 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στη στήριξη για τη δημιουργία και 
λειτουργία Ε.Ο. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, 
καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων 
για τη δημιουργία δυνητικών Ε.Ο.  

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών συναντήσεων, πραγματοποιούνται εκτενείς 
παρουσιάσεις τόσο για το πλαίσιο ενίσχυσης των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο και για την 
υλοποίηση του Μέτρου 16 στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Παράλληλα, 
εκπρόσωποι των ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των Περιφερειών παρουσιάζουν τους τομείς και τα προϊόντα 
προτεραιότητας της κάθε Περιφέρειας που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των 
ενεργειών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Μελετών 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
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Μέχρι το τέλος του 2ο εξάμηνου 2017, πραγματοποιήθηκαν επτά (7) συναντήσεις 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Παράλληλα, προγραμματίζονται συναντήσεις για το 1ο εξάμηνο του 2018 στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες μέχρι την προκήρυξη του Μέτρου και την έναρξη υποβολής 
των προτάσεων. 

Συνοπτικά στοιχεία των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί  

Περιφέρεια Τόπος Ημερομηνία διεξαγωγής Συμμετοχές 

Ανατολική 
Μακεδονία και 

Θράκη 
Καβάλα 1 Ιουνίου 2017 60  

 Αλεξανδρούπολη 
2 Ιουνίου 2017 

 
70  

Δυτική Ελλάδα Πάτρα 27 Ιουνίου 2017 110  

Κρήτη Ηράκλειο 15 Σεπτεμβρίου 2017 120  

Βόρειο Αιγαίο 

Μυτιλήνη 

& τηλεδιάσκεψη 
στα νησιά της 

Ικαρίας, Λήμνου, 
Χίου, Σάμου 

29 Σεπτεμβρίου 2017 48  

Δυτική 
Μακεδονία Κοζάνη 2 Νοεμβρίου 2017 83  

Στερεά Ελλάδα Λαμία 14 Δεκεμβρίου 2017   

 

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις των τεχνικών συναντήσεων αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΕΑΔ (www.ead.gr), ενώ παράλληλα ενημερώνονται σχετικά με 
ηλεκτρονική ειδοποίηση όλοι οι συμμετέχοντες και οι προσκεκλημένοι με 
ηλεκτρονική αποστολή.  

Η διοργάνωση αυτών των τεχνικών συναντήσεων εντάσσεται στις σχετικές ενέργειες 
που προβλέπονται στην Προτεραιότητα 5 «Δικτύωση για συμβούλους και 
υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας, Ενέργεια 5.1 «Ενημέρωση των 
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ενδιαφερομένων σχετικά με το Μέτρο της Συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη Καινοτομίας» του Σχεδίου δράσης του ΕΑΔ.  

Για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
διανέμεται έντυπο υλικό σχετικά με το Μέτρο 16 καθώς και φυλλάδια του EIP-AGRI 
Service Point σχετικά με:  

 το Δίκτυο EIP-AGRI,  
 τις Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη 

Γεωργία (EIP-AGRI) και,  
 τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία 

στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.  
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