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ΕΚΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
8θ υνάντθςθ Εκνικών Αγροτικών Δικτφων
Θζμα ςυνάντθςθσ

Delivering smart rural development – INNOVATION CAMP

Ημερομθνία

26-29 Ιουνίου 2017

Σόποσ

Jyväskylä – Κεντρικι Φιλανδία

Διοργανωτζσ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με το
Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο Φιλανδίασ

υμμετζχοντεσ

57 εκπρόςωποι των Μονάδων Υποςτιριξθσ των Εκνικϊν
Αγροτικϊν Δικτφων 25 Κρατϊν Μελϊν, εκπρόςωποι τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ςτελζχθ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
Στόχοι τθσ ςυνάντθςθσ ιταν:


θ ανάπτυξθ νζων εργαλείων και μεκόδων αγροτικισ δικτφωςθσ προκειμζνου να
επιτευχκοφν οι ςτόχοι του Cork 2.0 κατά τθν υλοποίθςθ των ΡΑΑ,



θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν οι Μονάδεσ υποςτιριξθσ των Εκνικϊν
Αγροτικϊν Δικτφων,



θ ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχουν οι Μονάδεσ
υποςτιριξθσ των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων και θ διαςφνδεςθ με τουσ
εμπλεκομζνουσ ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ.

Τα κζματα τθσ ςυνάντθςθσ (Camp Themes) επιλζχκθκαν από το Σχζδιο Δράςθσ τθσ
Διακιρυξθσ του Cork 2.0 (http://bit.ly/cork2actionplan) κατά τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ
των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων και ςυγκεκριμζνα αφοροφςαν:




Rural proofing (θ ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων όλων των πολιτικϊν που
εφαρμόηονται ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ)
Θζματα επικοινωνίασ των δράςεων των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων
Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςτα ΡΑΑ
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Οριηόντια κζματα καινοτομίασ

Ειδικότερα, τα ερωτιματα (Innovation Camp Working Topics) που τζκθκαν ςτισ ομάδεσ
εργαςίασ προκειμζνου να προτακοφν ςτθ ςυνζχεια ςχετικζσ υπθρεςίεσ/προϊόντα ιταν:
Α) Rural proofing (θ ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων όλων των πολιτικών που
εφαρμόηονται ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ)
H ζννοια του «Rural proofing» ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ των επιπτϊςεων τθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ και των ςχετικϊν παρεμβάςεων και ςτθν εξαςφάλιςθ δίκαιων αποτελεςμάτων
των διαφόρων πολιτικϊν για τισ αγροτικζσ περιοχζσ. Στόχοσ είναι να ςυηθτθκεί τι μποροφν
να κάνουν τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα προκειμζνου να προωκιςουν τθν ζννοια του «Rural
proofing» (επιμόρφωςθ, επικοινωνία, βραβεία για καλζσ πρακτικζσ ςυνεκτίμθςθσ των
αποτελεςμάτων πολιτικϊν που εφαρμόηονται ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ) ι να εγείρουν
ερωτιματα ςχετικά με αυτό το κζμα. Αυτι θ ςυηιτθςθ είναι αντιπαραγωγικι ι υπάρχει
κάτι άλλο που μποροφμε να κάνουμε; Ρϊσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε τα Αγροτικά
κοινοβοφλια ςε αυτι τθ διαδικαςία ςυνεκτίμθςθσ των αποτελεςμάτων των πολιτικϊν για
τισ αγροτικζσ περιοχζσ;
Β) Επικοινωνία
Στόχοσ είναι να προβλθκοφν ιδζεσ και ςθμαντικά ερωτιματα, προκλιςεισ και δυναμικζσ ςε
ςχζςθ με τθν επικοινωνία, όπωσ νζοι μζκοδοι και τρόποι ϊςτε τα πράγματα να αρχίςουν
γίνονται διαφορετικά.
Ρϊσ μποροφμε να προωκιςουμε τθν «αγροτικι» εικόνα και τισ ευκαιρίεσ όπωσ αυτζσ
διατυπϊνονται ςτθ Διακιρυξθ του Cork 2.0, Σθμείο 1 "Ρροϊκθςθ τθσ αγροτικισ
ευθμερίασ"; Τι μποροφν τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα να κάνουν ςτθν πράξθ;
Ρϊσ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τισ εκνικζσ ομάδεσ που εργάηονται ςε κζματα
επικοινωνίασ προκειμζνου να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Ρϊσ μποροφν να ςυνδεκοφν οι ενζργειεσ επικοινωνίασ των ΡΑΑ με τισ τρζχουςεσ
εκδθλϊςεισ των ΕΑΔ; Μιπωσ κα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι διάφορεσ εκδθλϊςεισ που
πραγματοποιοφνται προκειμζνου να αναδειχκοφν τα κζματα τθσ Διακιρυξθσ του Cork 2.0;
Ρϊσ μποροφν τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα να επικοινωνιςουν καλφτερα τα αποτελζςματα
και τισ επιπτϊςεισ του ΡΑΑ; Σφμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίςιο πολιτικισ, θ διάδοςθ των
αποτελεςμάτων του ΡΑΑ αποτελεί αντικείμενο των ΕΑΔ, ενϊ παράλλθλα θ Διακιρυξθ του
Cork 2.0, Σθμείο 10 ενιςχφει τθ ςθμαςία τθσ βελτίωςθσ, τθσ απόδοςθσ, τθσ λογοδοςίασ και
τθσ επικοινωνίασ ςχετικά με τισ επιδόςεισ του ΡΑΑ προσ το ευρφτερο κοινό.
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Ρϊσ μποροφμε να βελτιϊςουμε τθν επικοινωνία με τοπικοφσ φορείσ και τουσ
ενδιαφερόμενουσ με τθν αγροτικι ανάπτυξθ; Και ιδίωσ ςε Δίκτυα που λειτουργοφν ςε
περιφερειακό επίπεδο και ζχουν λιγότερεσ επαφζσ με τουσ τοπικοφσ φορείσ;
Γ) Απλοποίθςθ
Το ηιτθμα τθσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν δεν αποτελεί άμεςο αντικείμενο των ΕΑΔ,
αλλά τα ΕΑΔ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ οδθγοί απλοποίθςθσ.
Τι μποροφν να κάνουν πρακτικά τα ΕΑΔ για τθν απλοφςτευςθ; Να απλοποιιςουν τισ δικζσ
τουσ διαδικαςίεσ; Να επικοινωνιςουν κζματα ςχετικά με τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν;
Να ςυγκεντρϊςουν δεδομζνα και γνϊςεισ ςχετικά με τθν απλοποίθςθ (π.χ. ςεμινάρια,
ζρευνεσ); Να υποςτθρίξουν τισ ΔΑ και τουσ Οργανιςμοφσ Ρλθρωμϊν; Μποροφν να
ςυνειςφζρουν ϊςτε μελλοντικά κζματα ανάπτυξθσ να λάβουν υπόψθ τουσ και τα κζματα
απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν;
Δ) Καινοτομία
Η λζξθ τα λζει όλα! Στθ Διακιρυξθ του Cork 2.0, Σθμείο 7 "Ενκάρρυνςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ
καινοτομίασ» αναφζρεται ότι "θ ενίςχυςθ τθσ ςτόχευςθσ τθσ πολιτικισ ςτθν κοινωνικι
μάκθςθ τθσ καινοτομίασ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ ςυμβουλζσ και ςτθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ είναι ουςιαςτικι για τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων. Αυτό κα
πρζπει να ςυνοδεφεται από ανταλλαγζσ μεταξφ των ενδιαφερομζνων, δικτφωςθ και
ςυνεργαςία μεταξφ των αγροτϊν και των επιχειρθματικϊν τθσ υπαίκρου». Τι κα
μποροφςαν τα ΕΑΔ να κάνουν ςτθν πράξθ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ γνϊςθ και τθν
ικανότθτα ενκάρρυνςθσ τθσ καινοτομίασ;
ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
Οι εργαςίεσ τθσ ςυνάντθςθσ διεξιχκθςαν με τθ φιλανδικι μζκοδο «Innovation Camp» και
τθν υποςτιριξθ εξειδικευμζνου εξωτερικοφ Συμβοφλου, τθ φιλανδικι εταιρεία MDI
(http://www.mdi.fi/en/). H προςζγγιςθ «Innovation Camp» είναι μια εντατικι και
παραγωγικι μζκοδοσ ςυνεργαςίασ, θ οποία ενςωματϊνει και ςτοιχεία ςυναγωνιςμοφ
μεταξφ των ομάδων που ςυμμετζχουν, προκειμζνου να αναδειχκοφν καινοτόμεσ ιδζεσ και
προτάςεισ μζςω ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν και ομαδικισ ςυνεργαςίασ.
Το Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο τθσ Φιλανδίασ ιδθ ζχει χρθςιμοποιιςει τθ μζκοδο αυτι ςε
εκνικό επίπεδο με τα μζλθ του ΕΑΔ και ςε περιφερειακό με τισ ΟΤΔ ςχετικά με τισ τοπικζσ
ςτρατθγικζσ και τουσ ςτόχουσ του ΡΑΑ.
Ειδικότερα, τα κφρια ςτάδια τθσ ςυμμετοχικισ αυτισ διαδικαςίασ είναι:
3

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτφωςθσ & Δθμοςιότθτασ



Οριςμόσ ομάδων εργαςίασ (Innovation camp teams) και αντίςτοιχων κεμάτων
(Innovation camp topics) υπό τθν κακοδιγθςθ δφο ςυντονιςτϊν.



Δεκατζςςερα βιματα (καρτζλεσ) αποτελοφν τισ οδθγίεσ για τον τρόπο διεξαγωγισ
των κεμάτων ςυηιτθςθσ που πρζπει να ακολουκιςει κάκε ομάδα.

INNOVATION CAMP STEPS
11. CONCRETISING THE EXPERIMENT






Let’s plan the implementation of the experiment!
Use the concept card for help
Name of the experiment:
Target/ goal: Describe the goals of the experiment. What is the objective? What kind of
information/ understanding is expected to be achieved?
Target group of the experiments: who are the key actors in this experiment? Who needs
to be involved in the experiment in order for it to succeed?
How to operationalize the experiment: How is the experiment initialized? Where does it
4
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take place? How will the experiment be executed? Describe the main implementation
steps.
Distribution of work/roles of the different actors: who is responsible for executing the
experiment? What kind of roles do different actors have? Who will do what?
Timetable/ duration: when will the experiment start? How long will it last? When will the
experiment end? Will it be repeated? If it is, how many times?
Assessment of experiment/ gathering feedback: how is the experiment assessed? How
will feedback be collected?



Μετά τθν ελεφκερθ και ανοιχτι καταγραφι ιδεϊν και τθν κατάταξι τουσ ανάλογα
με τθ ςπουδαιότθτα που αποδίδει ςτα κζματα θ κάκε Ομάδα εργαςίασ
(brainstorming), ξεκινάει θ ανάπτυξθ και θ επεξεργαςία ςυγκεκριμζνων
επιλεγμζνων δράςεων/προϊόντων/ υπθρεςιϊν θ οποία οδθγεί ςε ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ κάκε πρόταςθσ.



Στθ ςυνζχεια αναδεικνφονται με κάκε πρόςφορο μζςο (κυρίωσ παρουςιάςεισ
power point και οπτικοακουςτικό υλικό) και παρουςιάηονται με ςχετικι
τεκμθρίωςθ οι προτάςεισ/ιδζεσ ςτθν κρίςθ τόςο μίασ επιτροπισ όςο και των
υπόλοιπων ομάδων προκειμζνου να αναδειχκεί ο νικθτισ.
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« Κανόνες και ρόλοι για τα μζλη των ομάδων εργασίας
Υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι ςε κάκε ομάδα και εςείσ ο ίδιοσ κα κακορίςετε τον ρόλο που
παίρνετε. Ο βαςικόσ ςασ ρόλοσ είναι να ςυμμετζχετε και να είςτε ανοιχτοί.
Κανονιςμοί «καταςκινωςθσ»
1. Ανοίξτε και ςυμμετζχετε. Αφιςτε τθ φανταςία ςασ να πετάξει!
2. Να είςτε ο αλθκινόσ εαυτόσ ςασ Μθν αφιςετε να ςασ εμποδίςει ι να ςασ κακορίςει το
περιβάλλον ςτο οποίο εργάηεςκε.
3. Έχετε τολμθρζσ υποδείξεισ για νζεσ ιδζεσ. Μοιραςτείτε τισ ιδζεσ και τισ ςκζψεισ ςασ.
4. Ακοφςτε τουσ άλλουσ, δϊςτε προςοχι, ενκαρρφνετε τισ εμπνευςμζνεσ ιδζεσ, αφιςτε τεσ
να εξελιχκοφν και να εξελιχκοφν ςε κάτι ςπουδαίο
5. Μθν πείτε "Εάν" - πείτε "Πότε»

Για τθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων δθμιουργικθκε μία εφαρμογι ςτθν ιςτοςελίδα
του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Viima on-line forum, προκειμζνου οι
ςυμμετζχοντεσ να ανταλλάξουν απόψεισ πριν τθ ςυνάντθςθ και ςτάλκθκε υλικό «In flight
package» προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να προετοιμαςτοφν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ
τουσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πζρα από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνεδριάςεισ τθσ κάκε ομάδασ
εργαςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ, υπό τθν κακοδιγθςθ των facilitators, είχαν τθ δυνατότθτα να
ανταλλάξουν απόψεισ κατά τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςισ τουσ ςτο χϊρο τθσ ςυνάντθςθσ
(π.χ. μεταφορά με ποφλμαν ςε Συνεδριακό χϊρο κοντά ςε μία λίμνθ), κατά τθ διάρκεια
μετακίνθςθσ τουσ με τα πόδια 3 χλμ, κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτθ μεγαλφτερθ «Smoked
Sauna» τθσ Φιλανδίασ, ι ακόμθ και κατά τθ διάρκεια μπάνιου ςε λίμνθ. Πλα αυτά είχαν ωσ
ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ απόψεων και τθν καλφτερθ γνωριμία και γριγορθ
εξοικείωςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων.
Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι εκπρόςωποσ από το Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο τθσ Εςκονίασ,
κατζγραψε τισ εργαςίεσ τθσ τριιμερθσ ςυνάντθςθσ των ΕΑΔ και τισ παρουςίαςε ςε video
(https://www.youtube.com/watch?v=p_6FmeaHJNg) κατά τθν απονομι των βραβείων τθν
τελευταία θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ.
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ










H μζκοδοσ «Innovation Camp» κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και ςτθν Ελλάδα ςε
προςεχι ςυνάντθςθ των μελϊν του ΕΑΔ.
Οι ςυναντιςεισ των ΕΑΔ αποτελοφν μία πολφ καλι ευκαιρία γνωριμίασ και
κατανόθςθσ τθσ δουλειάσ που κάνουν οι άλλεσ Μονάδεσ υποςτιριξθσ των ΕΑΔ και
ςε κάκε περίπτωςθ αποτελεί ζνα “pool” ιδεϊν και προτάςεων που κα μποροφςαν
να υιοκετθκοφν και από το ΕΑΔ τθσ Ελλάδασ.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κα ζπρεπε να προωκεί τζτοιου είδουσ
πρωτοβουλίεσ και νζεσ μεκόδουσ ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν.
Μια κοινι διαπίςτωςθ όλων των ςυμμετεχόντων είναι ότι κα πρζπει να βρεκοφν
καινοφριοι τρόποι και μζκοδοι προκειμζνου οι ςυναντιςεισ να είναι πιο
αποτελεςματικζσ και ςυμμετοχικζσ. Σταδιακά καταρρίπτεται θ χρθςιμότθτα και θ
ςκοπιμότθτα ςυναντιςεων όπου γίνονται μόνο παρουςιάςεισ και ειςθγιςεισ, χωρίσ
αυτό να ςθμαίνει ότι κα πρζπει να καταργθκοφν οι διαπροςωπικζσ επαφζσ και
ςυναντιςεισ.
Μεγάλθ βαρφτθτα δίνεται ςε κζματα επικοινωνίασ και κυρίωσ ςτθ χριςθ
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (π.χ. youtube) προκειμζνου να περνοφν πιο εφλθπτα τα
μθνφματα ςχετικά με τθ βελτίωςθ και τθ ςυμβολι των ΡΑΑ.
Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ (π.χ. Φιλανδία, Σουθδία, Σκωτία)
δουλεφουν περιςςότερα με ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και αςχολοφνται με κζματα
κυρίωσ ενδυνάμωςθσ των μελϊν τουσ.
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Ρροωκείται δυναμικά θ ιδζα να αναηθτθκοφν λφςεισ για κζματα των ΡΑΑ και τθσ
νομοκεςίασ από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτα Ρρογράμματα (stakeholders) όχι
αποκλειςτικά και μόνο μζςω γραπτϊν διαβουλεφςεων.
Η δθμιουργικότθτα αφορά τθν ανάδειξθ νζων ιδεϊν, ενϊ θ καινοτομία είναι
επικερδισ αξιοποίθςθ και υλοποίθςθ των ιδεϊν.
Υπάρχει μία τάςθ αναηιτθςθσ καλϊν πρακτικϊν και νζων ιδεϊν από χϊρεσ εκτόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. ΗΡΑ, Καναδάσ) για κζματα δικτφωςθσ και ενδυνάμωςθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Στθ Φιλανδία προωκείται δυναμικά θ ιδζα τθσ υλοποίθςθ ζργων «ανκρϊπινθσ
κλίμακασ» (“LEADER: human scale projects & ideas”) από τισ Ομάδεσ Τοπικισ
Δράςθσ.

Η θμεριςια διάταξθ και ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ ςυνάντθςθσ είναι αναρτθμζνα ςτθν
ιςτοςελίδα του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ https://enrd.ec.europa.eu/enrd-events-and-meetings/3rd-rural-networks-assembly-meeting-20161201_en, ενϊ ςτο
προςεχζσ διάςτθμα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κα αναρτιςει τα
ςυμπεράςματα τθσ ςυνάντθςθσ.

Ακινα, 21 Αυγοφςτου 2017
Η ςυμμετζχουςα

(υπογεγραμμζνο)
Μαρία-Χριςτίνα Μακρανδρζου
ΕΥΔ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
Μονάδα Δικτφωςθσ &
Δθμοςιότθτασ
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