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Τόπος

Neuhardenberg - Γερμανία

Διοργανωτές

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Γερμανίας

Συμμετέχοντες

67 εκπρόσωποι των Μονάδων Υποστήριξης των Εθνικών
Αγροτικών Δικτύων από 26 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ), καθώς και εκπρόσωποι φορέων
που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβουλία «Γερμανικά
χωριά.

Στις 20-21/3/2018 πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με την υποστήριξη της Μονάδας
Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Γερμανίας, η 10η συνάντηση Εθνικών
Αγροτικών Δικτύων (10th NRN MEETING) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΔΑΑ/ENRD) με θέμα «Χτίζοντας το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης».
Παράλληλα με τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και μία συνάντηση φορέων που
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Γερμανικά χωριά», γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα
γνωριμίας με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
στη Γερμανία.
Η συνάντηση περιελάμβανε μεταξύ άλλων επιτόπιες επισκέψεις που οργανώθηκαν από τη
Μονάδα Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Γερμανίας, καθώς και ένα
διαδραστικό «παιχνίδι προσομοίωσης» για την ανάπτυξη ενός χωριού.
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Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν
συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΠΑΑ κυρίως από το τοπικό πρόγραμμα LEADER, στην
ευρύτερη περιοχή του Neuhardenberg του κρατιδίου του Βραδεμβούργου.
Οι επισκέψεις ξεκίνησαν την πρώτη μέρα στο Ερευνητικό Κέντρο (Agricultural Landscape
Research-ZALF) στο Leibniz όπου παρουσιάστηκαν ορισμένα ερευνητικά έργα με
περιβαλλοντικό προσανατολισμό που υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής κα εθνικής
χρηματοδότησης, κυρίως μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία». Συνεχίστηκαν στο Κάστρο
Treibnitz και συγκεκριμένα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο που έχει δημιουργηθεί και έχει
αναπτύξει ένα πρότυπο «έξυπνου χωριού» με τη συμμετοχή πολιτών και εθελοντών, ενώ
δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις με τους εμπλεκόμενους.
Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επίσης τη δεύτερη μέρα, στο τέλος της συνάντησης, στο
μεγαλύτερο πάρκο ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη που έχει δημιουργηθεί σε ένα
εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο και στο πλαίσιο αυτού παρουσιάστηκε έργο που αφορούσε
τη χρήση ηλεκτρονικών ποδηλάτων, ως οικολογικό και φιλικό μέσο μετακίνησης, αρκετά
διαδεδομένο στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Στην ενότητα των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα αγροτικής
κινητικότητας, έξυπνων αλυσίδων εφοδιασμού και ψηφιακών χωριών, και συζητήθηκε ο
τρόπος που μπορούν τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα να υποστηρίξουν την εφαρμογή τέτοιων
συνεργασιών στις τοπικές κοινωνίες.
Πιο αναλυτικά, η συνάντηση ξεκίνησε με αναφορά από το ΕΔΑΑ στα συμπεράσματα της 9ης
συνάντησης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και τους τρόπους που μπορούν να
αξιοποιηθούν περαιτέρω.
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Επιγραμματικά τα συμπεράσματα αφορούσαν:







Συλλογή κοινών δεδομένων για τις δραστηριότητες των Δικτύων (Common Network
Statistics) σε συνεργασία με τα ΕΑΔ για απλοποίηση των κατηγοριών του
ερωτηματολογίου, αλλαγή προτεραιοτήτων και κοινή αντίληψη των δεικτών.
Θεματικές δραστηριότητες των Δικτύων (Thematic Activities) με σκοπό τη συλλογή
και την ανταλλαγή πληροφοριών από τα ΕΑΔ και το ΕΔΑΑ, επικαιροποίηση
στοιχείων, συνεργασία με ENRD για τις δράσεις του δικτύου.
Αγροτικό αποτύπωμα (Rural proofing): τα εργαλεία που θα μπορούσαν να
αναπτύξουν τα ΕΑΔ για την ανάλυση-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων άλλων
πολιτικών /στρατηγικών που εφαρμόζονται σε αγροτικές περιοχές.
Επικοινωνία για το ΠΑΑ με συμμετοχή στα social media, ανάπτυξη εργαλείων για
την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη της επικοινωνίας της αγροτικής
ανάπτυξης μέσω των ΕΑΔ και του ΕΔΑΑ, Focus Group και επικείμενο εργαστήριο για
την επικοινωνία στην Πράγα.
Καινοτομία, με την ανάπτυξη πιλοτικού έργου για τους Νέους στις αγροτικές
περιοχές, Συνέδριο Καινοτομίας Βαλλονίας

Ακολούθησε ομαδική εργασία όπου οι συμμετέχοντας πρότειναν αρχικά πως μπορούν τα
ΕΑΔ να υποστηρίξουν και να εμπλακούν με δράσεις για τα έξυπνα χωριά, το LEADER, τη
δικτύωση και την Πράσινη Οικονομία/Βιοοικονομία. Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να προτείνουν ποιοι θα ήταν οι τομείς με τους οποίους θα τους ενδιέφερε
να ασχοληθούν και να συντονίσουν. Ορισμένες από τις προτάσεις ήταν σχετικά με:
Αξιολόγηση, Επικοινωνία, LEADER, Γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, Δασικά μέτρα,
Παρακολούθηση του ΠΑΑ, Μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, Συνεργασία, Ενίσχυση της
εικόνας των αγροτικών περιοχών, Εφαρμογή της EIP-AGRI, ΚΑΠ, Νεολαία.
Συζητήθηκε η δυνατότητα ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ των Μονάδων Υποστήριξης
των ΕΑΔ σε θέματα είτε κοινού γεωγραφικού αντικειμένου είτε κοινού θεματικού
αντικειμένου με σκοπό την εμπλοκή περισσότερων και την πιο αποτελεσματική δράση.
Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προτείνουν το
είδος της συνεργασίας που επιθυμούν ή τη διαθεσιμότητά τους για συνεργασία με άλλα
ΕΑΔ ή και το ΕΔΑΑ (πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών).
Σκοπός αυτής της πρότασης ήταν να ενθαρρυνθεί η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των
ΕΑΔ για την απόκτηση περισσότερων εμπειριών και δεξιοτήτων.
Με το κλείσιμο αυτής της ενότητας πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια. Τα στελέχη της
Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας συμμετείχαν στα εργαστήρια με θέμα τα Ψηφιακά
Χωριά και την Αγροτική Κινητικότητα.

Εργαστήριο: Ψηφιακά Χωριά
Παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα, το ένα από μια περιοχή του Γερμανικού νότου με
αντικείμενο τα ψηφιακά χωριά (Digital Village Betzdorf-Gebhardshain) και αφορούσε το
ψηφιακό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί όπως επικοινωνία (Social Village App),
εκπαίδευση (εκτύπωση 3D, εκπαίδευση εκπαιδευτών), νέοι (διάφορες ψηφιακές
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εφαρμογές για τους νέους) κ.α, και το άλλο από την Εσθονία όπου σε μια βάση δεδομένων,
που ξεκίνησε από ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
καταγράφηκε με φωτογραφικό υλικό η ιστορία μιας περιοχής της Εσθονίας. Το παράδειγμα
της Εσθονίας έχει χρηματοδοτηθεί από το LEADER.

Κατόπιν τέθηκαν προς συζήτηση δύο ερωτήματα:
-

-

το πρώτο ήταν αν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα με ψηφιακές εφαρμογές
στις αγροτικές περιοχές των υπόλοιπων χωρών. Αναφέρθηκαν πολλά
παραδείγματα όπως: ψηφιακοί δρόμοι στην Ιρλανδία- www.estreet.ie, εφαρμογή
για κοινή χρήση αυτοκινήτων και εξοικονόμηση πόρων στη Σκωτία, εφαρμογή
τηλεφώνων για κοινωνική μέριμνα στην Εσθονία και τη Φιλανδία κ.α,
το δεύτερο ερώτημα ήταν ποιες είναι οι ανάγκες στη κάθε χώρα και σε ποιου
τομείς απαιτείται υποστήριξη. Εδώ αναφέρθηκαν προβλήματα όπως ότι χρειάζεται
να διευρυνθεί η διασύνδεση στο δίκτυο, αλλά και να υπάρξει σχεδιασμός προς
αυτή την κατεύθυνση μέσω της εκπαίδευσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας από τις δράσεις
του LEADER, EIP και Μ16.

Εργαστήριο: Αγροτική Κινητικότητα
Παρουσιάσθηκαν τρία παραδείγματα:
-

-

μία πρωτοβουλία από το κρατίδιο του Βραδεμβούργου για θέματα κινητικότητας
στον αγροτικό χώρο και η σημασία της ψηφιακής οικονομίας για τη δημιουργία
νέων υπηρεσιών μεταφοράς των κατοίκων της περιοχής.
δύο παραδείγματα από την Εσθονία με τη συγχρηματοδότηση του LEADER για έναν
κινητό κινηματογράφο και μία κινητή κτηνιατρική κλινική.
ένα παράδειγμα από την Σκωτία και συγκεκριμένα από ένα μικρό νησί (Bute) στο
οποίο δημιουργήθηκε μία κοινωνική επιχείρηση η οποία εξυπηρετεί τη μεταφορά
των κατοίκων στο νησί.

Και τα τρία παραδείγματα εστίασαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη
σημασία της ύπαρξης ψηφιακών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.
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Τα ερωτήματα που τέθηκαν σε συζήτηση και για τα οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων
ήταν:
-

Είναι αναγκαίες οι δημόσιες συγκοινωνίες στις αγροτικές περιοχές;
Ποια είναι η κατάσταση στα κράτη μέλη;
Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα της μετακίνησης στις
αγροτικές περιοχές χωρίς απαραίτητα να υπάρχει χρηματοδότηση;

Η 2η μέρα ξεκίνησε με ένα παιδαγωγικό & διαδραστικό «παιχνίδι προσομοίωσης» για την
ανάπτυξη ενός χωριού, όπου οι συμμετέχοντες είχαν διαδραστικό ρόλο στο σχεδιασμό των
διαφορετικών τύπων χωριών. Οι τέσσερις τύποι χωριών στους οποίους έπρεπε να
προταθούν δραστηριότητες με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες ήταν: οικονομικό,
πολιτισμικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό. Αυτή η δραστηριότητα αρχικά είχε σχεδιασθεί
για τις τοπικές αγροτικές κοινότητες της Γερμανίας, ενώ για πρώτη φορά δοκιμάστηκε με
συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες και διαφορετικό υπόβαθρο (αναλυτικές
πληροφορίες σε Παράρτημα).
Οι συμμετέχοντες αρχικά χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλεψαν κυκλικά σε όλους τους
τύπους χωριών επιλέγοντας ή συμπληρώνοντας δραστηριότητες από αντικείμενα που
αντιπροσώπευαν συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων (θεσμοί, υποδομές, προϊόντα,
υπηρεσίες, πρωτοβουλίες, κοινωνία των πολιτών, εκδηλώσεις).
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Κατόπιν επέλεξαν μια δραστηριότητα από αυτές που υπήρχαν σε όλους τους τύπους
χωριών την οποία θεωρούσαν σημαντική και τις τοποθέτησαν σε ένα νέο χωριό. Εκεί ο
καθένας αιτιολογώντας την επιλογή του και με την ενθάρρυνση των συντονιστών του
παιχνιδιού έψαχνε να βρει τις δυνατές συνεργασίες ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο
χωριό.

Την προηγούμενη μέρα ο καθένας από τους συμμετέχοντες είχε συμπληρώσει μια φόρμα
με δύο ερωτήματα. Από τις απαντήσεις αυτές, οι συντονιστές του παιχνιδιού σχεδίασαν την
εικόνα ενός χωριού όπως τη φαντάστηκε ο κάθε συμμετέχοντας. Με το τέλος του
παιχνιδιού είχαν όλοι την ευκαιρία να δουν όχι μόνο τη δική τους εικόνα αλλά και όλων των
συμμετεχόντων και φυσικά να την κρατήσουν ως αναμνηστικό της συνάντησης.
Κατά τη λήξη των εργασιών της συνάντησης έγινε μια σύνοψη και για τις δύο ημέρες και
αναφέρθηκαν τα σημαντικότερα σημεία. Παρουσιάστηκαν επίσης κάποιες
προγραμματισμένες συναντήσεις όπως η 11η Συνάντηση Αγροτικών Δικτύων και το
εργαστήριο για την επικοινωνία που θα διοργανωθούν στην Πράγα τον Ιούνιο.
Η διοργάνωση που υποστηρίχθηκε από τη Μονάδα Δικτύου της Γερμανίας ήταν πολύ
επιτυχημένη και άριστα συντονισμένη.
Η ημερήσια διάταξη, οι παρουσιάσεις και η έκθεση παρουσίασης της συνάντησης είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-nrns-meeting_en
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
Οι συμμετέχουσες

(υπογεγραμμένο)
Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου
Βάσω Χαλβαντζή
ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
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