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Ευρώπη 2020 στο δρόµο για
µια έξυπνη,
βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία
Η Ευρώπη 2020 είναι η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ για
την επόµενη δεκαετία. Σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο, η οικονοµία της ΕΕ πρέπει να γίνει έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς. Αυτές οι τρεις προτεραιότητες θα πρέπει να
βοηθήσουν όλες τις χώρες της ΕΕ να προσφέρουν στους πολίτες τους ένα ισχυρό οικονοµικό σύστηµα µε αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πέντε στόχους προς επίτευξη µέχρι το 2020 που αφορούν την απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίµα/την
ενέργεια. Η στρατηγική υπογραµµίζει τη σηµασία της έρευνας
και της καινοτοµίας µε σκοπό την προετοιµασία της Ευρώπης
για τις µελλοντικές προκλήσεις. Μέχρι στιγµής, πέντε Ευρωπαϊκές Συµπράξεις Καινοτοµίας (ΕΣΚ) έχουν δημιουργηθεί σε
διάφορους τοµείς: της ενεργής & υγιούς γήρανσης, του νερού,
των πρώτων υλών, των έξυπνων πόλεων & κοινοτήτων και της
γεωργίας. Όλες οι ΕΣΚ επικεντρώνονται στα κοινωνικά οφέλη
και τον γρήγορο εκσυγχρονισµό. Υποστηρίζουν τη συνεργασία µεταξύ των ερευνητών και των εταίρων της καινοτοµίας,
έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτύχουν καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσµατα. Η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2012.

EIP-AGRI προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της γεωργίας
Η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI)
έχει συσταθεί ως ένα νέο µέσο στήριξης της γεωργίας και της δασοκοµίας, ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές, βιώσιµες και ικανές
να αντιµετωπίσουν τις σηµερινές προκλήσεις, όπως τον έντονο
ανταγωνισµό, τις ευµετάβλητες τιµές της αγοράς, την κλιµατική
αλλαγή και τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Η EIP-AGRI επικεντρώνεται στην δηµιουργία συνεργασιών
και στη σύνδεση των διαφόρων παραγόντων του δικτύου EIPAGRI, µέσω διαφόρων τύπων δράσεων καινοτοµίας, όπως οι
Επιχειρησιακές Οµάδες και οι Οµάδες Εστίασης. ∆ιάφοροι φορείς που ανήκουν στους τοµείς της καινοτοµίας και της γεωργίας - αγρότες, σύµβουλοι, ερευνητές, αγροτικές επιχειρήσεις, µη
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς - θα συνεργαστούν,
θα µοιραστούν τις ιδέες τους και θα µετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα γνώση σε καινοτόµες λύσεις και ερευνητικά αποτελέσµατα, που µπορούν πιο εύκολα να εφαρµοστούν στην πράξη.
Συνδυάζοντας τις δυνάµεις τους, όλοι οι εµπλεκόµενοι θα επιτύχουν πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Η EIP-AGRI θα βοηθήσει στην
εξάπλωση όλων των σηµαντικών νέων και υπαρχουσών γνώσεων
στην καινοτοµία και τη γεωργία, σε όλη την ΕΕ. Έτσι, όταν ένας
Ρουµάνος ειδικός βρίσκει µια λύση που θα µπορούσε να βοηθήσει έναν Ισπανό αγρότη, ο στόχος θα είναι να διατεθούν στον
αγρότη αυτές τις πληροφορίες το συντοµότερο δυνατό.
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Ευκαιρίες χρηματοδότησης, προώθηση της αγροτικής καινοτομίας
Η σύλληψη μιας καινοτόμου ιδέας είναι μόνο το πρώτο βήμα, η υλοποίηση της όμως είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διαθέσιμης χρηματοδότησης που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός έργου, όπως χρηματοδότηση στο πλαίσιο
των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο πλαίσιο της έρευνας της ΕΕ και της πολιτικής για την καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

EIP-AGRI και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Τα κράτη μέλη της ΕΕ ή οι περιφέρειες αποφασίζουν πώς
θα στηρίξουν τα έργα καινοτομίας μέσω των Προγραμμάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης που διαθέτουν. Μπορούν να παρέχουν
χρηματοδότηση για τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων που
εργάζονται σε πιλοτικά έργα, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
για τη συνεργασία μεταξύ μικρών φορέων, για την προώθηση
δραστηριοτήτων κλπ. Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
μπορούν επίσης να προσφέρουν υποστήριξη σε έργα μέσω της
μεταφοράς γνώσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επενδύσεων και
μέσω της θέσπισης δικτύων και της χρηματοδότησης Υπηρεσιών
Υποστήριξης Καινοτομίας.
Κάθε Κράτος Μέλος (ή σε ορισμένες χώρες, οι περιφέρειες) αποφασίζει σε σχέση με τις προτεραιότητες στήριξης που θα πρέπει
να τεθούν σε ότι αφορά τη θεματολογία, τους τομείς δράσης και
τους επιλέξιμους φορείς. Ωστόσο, όλες οι Επιχειρησιακές Ομάδες
στην ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία ενός παραγωγικού και βιώσιμου αγροτικού τομέα.

Δημιουργώντας Επιχειρησιακές Ομάδες
Οι Επιχειρησιακές Ομάδες είναι ομάδες σε τοπικό και όχι μόνο
επίπεδο, με διάφορους εταίρους -όπως γεωργούς, ερευνητές,
συμβούλους, επιχειρήσεις, ΜΚΟ - που έχουν συσταθεί για
να εργαστούν στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για ένα
κοινό πρόβλημα ή θέμα. Το μέγεθος και η σύνθεση μιας
Επιχειρησιακής Ομάδας εξαρτάται από το έργο. Ως εκ τούτου,
μια Επιχειρησιακή Ομάδα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική
από μια άλλη. Τα αποτελέσματα και η γνώση που επιτεύχθηκαν
από μια Επιχειρησιακή Ομάδα πρέπει να μοιράζονται μέσω του
δικτύου της EIP- AGRI, έτσι ώστε να ωφεληθεί το σύνολο του
τομέα.
Αν έχετε μια καινοτόμο ιδέα, αξίζει να ερευνήσετε το πώς η περιοχή σας ή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας σας
μπορεί να σας προσφέρει υποστήριξη. Θα βρείτε μια λίστα όλων
των Διαχειριστικών Αρχών της ΕΕ στην ιστοσελίδα της ΕΔΑΑ:
http://enrd.ec.europa.eu/

Παράδειγμα
Ένας αγρότης ανακαλύπτει ότι περισσότερη από τη μισή
συγκομιδή ροδάκινων του δεν είναι κατάλληλη για διάθεση
στην αγορά, λόγω ζημιάς στους καρπούς. Επικοινωνεί
λοιπόν με τους άλλους αγρότες και όλους τους άλλους
φορείς που εμπλέκονται στην διακίνηση των ροδάκινων
στην αγορά. Μαζί με έναν ερευνητή και την υποστήριξη
ενός συμβούλου αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια
Επιχειρησιακή Ομάδα, ώστε να ανακαλύψουν δράσεις
στη διαδικασία μεταφοράς από το αγρόκτημα στην
αγορά, ώστε να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ενημερωτικό δελτίο Επιχειρησιακών Ομάδων
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Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας
Μερικές φορές η αυτόνομη χρηματοδότηση για τις ομάδες που
συνεργάζονται σε έργα καινοτομίας δεν είναι αρκετή. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας και η διαμεσολάβηση
καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση πολλών
αξιόλογων έργων. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας μπορούν να πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συνδέουν φορείς με ενδιαφέροντα και ιδέες στην
δημιουργία μιας καινοτόμου λύσης σε ένα κοινό πρόβλημα. Οι
δραστηριότητες αυτές μπορούν να υποστηριχθούν από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Διαμεσολάβηση Καινοτομίας μπορεί να είναι το κλειδί για την
έναρξη καινοτόμων έργων. Εκτός από την σχεδίαση των έργων,
κάποιες Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας μπορούν επίσης
να προετοιμάσουν το έδαφος για έργα αυτού του τύπου, με θεματικές ομάδες ή δίκτυα που θα φέρουν ανθρώπους σε επαφή,
εστιάζοντας σε συγκεκριμένες προκλήσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα. Άλλες προσκαλούν ενδιαφερόμενους φορείς ή
εμπειρογνώμονες για να αναπτύξουν εργασίες πάνω σε θέματα
που μπορεί να έχουν προοπτικές ανάπτυξης καινοτομιών.

Παράδειγμα
Μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων προσφέρει Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας. Επισκέπτεται τις τοπικές
επιχειρήσεις, τους αγρότες, τα ερευνητικά κέντρα, τα
πανεπιστήμια σε τακτική βάση. Κατά τη διάρκεια μιας
από τις επισκέψεις της σε ένα αγρόκτημα κρασιού
ανακαλύπτει μια καινοτόμο ιδέα που αξίζει περαιτέρω
διερεύνησης. Συγκεντρώνει όλους τους πιθανά ενδιαφερόμενους εταίρους για να δει αν είναι διατεθιμένοι να
συμμετάσχουν σε ένα κοινό σχέδιο. Το αγρόκτημα κρασιού, ένα πανεπιστήμιο και μια εταιρεία εμφιάλωσης
αποφασίζουν να εργαστούν σε αυτή την καινοτόμο ιδέα.
Ο σύμβουλος εξετάζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης
και αναλαμβάνει την ανάπτυξη της πρότασης του έργου.

Ενημερωτικό δελτίο Υπηρεσιών Υποστήριξης
Καινοτομίας

EIP-AGRI και η Πολιτική Έρευνας και
Καινοτομίας “Ορίζοντας 2020”
Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί ένα Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ
για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ένα από τα θέματα υποστήριξης του Ορίζοντα 2020, που είναι σχετικό με τον γεωργικό
τομέα, είναι το Societal Challenge: “Food Security, Sustainable
Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water
Research and the Bioeconomy”. Εκτός από τα κλασσικά έργα
έρευνας και καινοτομίας, η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2014-2015 για τον Ορίζοντα 2020, περιλαμβάνει αρκετές
ευκαιρίες για τη στήριξη πολυεθνικών έργων καινοτομίας στον
τομέα της γεωργίας τόσο μέσω θεματικών δικτύων όσο και μέσω
έργων με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων, όπως αγροτών, συμβούλων, ερευνητών, βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κλπ. Τα έργα αυτά θα παράγουν εύκολα προσβάσιμο
υλικό στον χρήστη, το οποίο θα μπορεί να μοιραστεί μέσω του
δικτύου EIP-AGRI.
Παράδειγμα
Ομάδες με αγρότες, εταιρείες διαχείρισης κτηνοτροφικών περιττωμάτων και ερευνητικά κέντρα στο Βέλγιο,
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και τη Λετονία συγκεντρώνονται σε ένα θεματικό δίκτυο για τη «Βιώσιμη
διαχείριση κτηνοτροφικών περιττωμάτων». Μοιράζονται και σχεδιάζουν τις βέλτιστες πρακτικές, τα αποτελέσματα της έρευνας και τις χρήσεις των καινοτόμων
λύσεων. Βασιζόμενοι στην ανταλλαγή γνώσης, μια ενιαία προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση κτηνοτροφικών περιττωμάτων έχει οριστεί από το δίκτυο αυτό.
Ένα βίντεο εξηγεί την προσέγγιση και ζητά από τους
γεωργούς και τις εταιρείες διαχείρισης κτηνοτροφικών
περιττωμάτων σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν
αυτή τη νέα προσέγγιση. Τα αποτελέσματα παρέχονται
στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενημερωτικό δελτίο Ορίζοντας 2020
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Άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως υποστηρίζει Επιχειρησιακές Ομάδες και Υπηρεσίες Υποστήριξης
Καινοτομίας στο εσωτερικό μιας χώρας ή περιφέρειας, ενώ το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χρηματοδοτεί έργα και θεματικά δίκτυα στα
οποία συμμετέχουν εταίροι από διάφορες χώρες της ΕΕ.
Άλλες πολιτικές, όπως η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου
Συνοχής, καθώς και η Εκπαιδευτική Πολιτική μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού
του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται σε μέτρα για καινοτόμα έργα που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, την ανταγωνιστικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ ένας από τους στρατηγικούς στόχους των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ είναι
η ενίσχυση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
ΕΤΠΑ: http://ec.europa.eu/regional_policy/ thefunds/
regional/index_en.cfm
Ταμείο Συνοχής: http://ec.europa.eu/regional_ policy/
thefunds/cohesion/index_en.cfm
Εκπαιδευτική Πολιτική: http://ec.europa.eu/ education/
funding-search_en.htm
Επίσης, οι εθνικές και περιφερειακές πολιτικές προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης, που είναι συμπληρωματικές με τις
πολιτικές της ΕΕ.
Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στο EIP-AGRI ως
συνεργάτες των Επιχειρησιακών Ομάδων. Μπορούν να παρέχουν
συγχρηματοδότηση και τεχνογνωσία, ενώ επωφελούνται από τα αποτελέσματα της συνεργασίας.
Το δίκτυο του EIP-AGRI θα αποτελεί επίσης ένα τρόπο συλλογής ερευνητικών αναγκών από τη γεωργία και τη δασοκομία με σκοπό την παροχή πληροφοριών- δεδομένων
για την ερευνητική ατζέντα.
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Σημείο Εξυπηρέτησης EIP-AGRI, συνδέοντας όλους τους εταίρους σε ένα δίκτυο
Το δίκτυο EIP-AGRI προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων
που μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα ζητήματα τα
οποία αντιμετωπίζετε.

Ομάδες Εστίασης, αντιμετωπίζοντας
γεωργικές προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Σημείο Εξυπηρέτησης
EIP-AGRI το 2013 για την υποστήριξη του δικτύου.
Οι στόχοι του Σημείου Εξυπηρέτησης EIP-AGRI είναι η ανταλλαγή γνώσεων, η διασύνδεση των ανθρώπων και η αντιμετώπιση προκλήσεων μέσω εκδηλώσεων όπως συνέδρια, Ομάδες
Εστίασης, εργαστήρια και σεμινάρια, και μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας καινοτομίας στην ιστοσελίδα της, καθώς και
η στήριξη των συνεργασιών και των λειτουργιών υποστήριξης.
Πρωτεύον στόχος του Σημείου Εξυπηρέτησης EIP-AGRI είναι
να τονωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ανθρώπων
που συμμετέχουν στο δίκτυο EIP-AGRI: αγρότες, ερευνητές,
σύμβουλοι, ΜΚΟ, κράτη μέλη, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές.

Οι Ομάδες Eστίασης Εμπειρογνωμόνων (Focus Groups) αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων του δικτύου EIP- AGRI. Μια ομάδα εστίασης συγκεντρώνει 20 ειδικούς και εμπειρογνώμονες με
διαφορετικές ιδιότητες (γεωργοί, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρηματίες) για να συζητήσουν και να βρουν λύσεις σε πολύ συγκεκριμένα γεωργικά θέματα. Οι ομάδες συγκεντρώνουν και συνοψίζουν
τη γνώση και τις εμπειρίες σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές,
καταγράφουν τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις λύσεις. Μια
Ομάδα Εστίασης έχει σχετικά μικρή διάρκεια ζωής και αναμένεται
να συντάξει την τελική έκθεση της εντός 12-18 μηνών. Η έκθεση
διαμοιράζεται μέσω του δικτύου EIP-AGRI ώστε να εμπνεύσει
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για νέες επιχειρησιακές ομάδες
ή ερευνητικά προγράμματα.
Το Σημείο Εξυπηρέτησης EIP-AGRI οργανώνει περίπου έξι Ομάδες εστίασης κάθε χρόνο. Μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για
τους εμπειρογνώμονες ανακοινώνεται πάντα μέσω του μηνιαίου
ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου. Όλες οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EIP-AGRI.

Ο διαμοιρασμός της γνώσης είναι το
κλειδί
Ο δικτυακός τόπος του EIP-AGRI, που λειτουργεί από Μάιο
του 2014, είναι μια νέα διαδραστική πλατφόρμα καινοτομίας,
η οποία μπορεί να φέρει τους ανθρώπους και τις ιδέες σε
επαφή μέσω του διαδικτύου. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, θα
είστε σε θέση να μοιραστείτε τα δικά σας έργα καινοτομίας
και να μάθετε ποιες ιδέες και ποια έργα είναι υπό ανάπτυξη
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες, ποιες καινοτομίες έχουν δοκιμαστεί, ποιες ερευνητικές ανάγκες έχουν
προκύψει από την πρακτική και ποιες μελέτες είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα θα είστε σε θέση να εισάγετε την καινοτομία σας και τις ερευνητικές ανάγκες σας στην πλατφόρμα.
Στην πλατφόρμα επίσης θα υπάρχουν χώροι συνεργασίας
για συγκεκριμένα θέματα καινοτομίας και μια περίληψη των
δυνατοτήτων χρηματοδότησης για έργα καινοτομίας. Με λίγα
λόγια, ο στόχος είναι να εδραιωθεί το Σημείο Εξυπηρέτησης
EIP-AGRI ως μια βάση για όλες τις καινοτομίες του αγροτικού τομέα στην ΕΕ.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας:
www.eip-agri.eu

Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες: η ανάγκη για
συνεργασία και ολοκληρωμένη προσέγγιση
Η Ομάδα Εστίασης για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες συστήθηκε
το 2013 για να αντιμετωπίσει το ερώτημα «Πώς μπορεί η ανταγωνιστικότητα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ να
βελτιωθεί;» Μισό χρόνο αργότερα τα αποτελέσματα της Ομάδας
Εστίασης έδειξαν ότι μεγάλη πρόοδος μπορεί να γίνει σε τοπική
κλίμακα, ωστόσο, έγινε επίσης σαφές ότι η βελτίωση της απόδοσης, οι καλές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους αγρότες και την
γενετική βελτίωση δεν θα είναι αρκετές για την επίτευξη μιας μεγαλύτερης σε κλίμακα παραγωγής τροφίμων και μεταποιημένων
ζωοτροφών. Η συνεργασία και η ενσωμάτωση μεταξύ της βιομηχανίας ζωοτροφών και των σχετικών φορέων φυτικής παραγωγής
είναι αναγκαία. Λύσεις μπορούν να βρεθούν από τοπικές φάρμες,
σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αγοράς. Η Ομάδα Εστίασης συμπέρανε ότι ο συνδυασμός της γνώσης και της εμπειρίας
που προέρχεται από τη βιομηχανία, τους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα προοπτική.
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Επιχειρησιακή Ομάδα

Επιχειρησιακή Ομάδα

Επιχειρησιακή Ομάδα
Επιχειρησιακή Ομάδα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΠΟΛΥΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συνδέοντας τους αγρότες, τους ερευνητές, τους
συμβούλους, τις επιχειρήσεις, τις
περιβαλλοντικές ομάδες, τις ομάδες
καταναλωτικού ενδιαφέροντος και άλλες ΜΚΟ.
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