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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

22η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Ημερομηνία 5 & 6 Μαΐου 2022 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Παρουσιάσεις https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/22nd-nrn-meeting-
networking-back-together-taking-stock-success-and-looking_en 

 

Η 22η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (22nd NRN Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Αυστριακού Αγροτικού Δικτύου 
στις 5 & 6 Μάιου, στο Kufstein της Αυστρίας. 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Μονάδες 
Υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Σημείου Επαφής του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), του Evaluation 
Help Desk και του EIP-AGRI Service Point.  

 

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις ως 
προς τις μέχρι τώρα εμπειρίες δικτύωσης και να συζητήσουν τις καλύτερες πρακτικές καθώς και τι θα 
υιοθετηθεί στο μέλλον. Επιπλέον, να διερευνηθεί ο ρόλος την Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στην εφαρμογή 
των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας  (AKIS) μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ. Οι 
συμμετέχοντες επίσης ενημερώθηκαν για τις μελλοντικές δράσεις του ENRD, του Evaluation Helpdesk αλλά 
και του EIP AGRI.  

 

Στις 5 Μαΐου 2022, κατά την έναρξη των εργασιών, ο Karl 
Bauer από το Αυστριακό ΕΑΔ και ο Martin Leitner από το 
Αυστριακό Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειών και Τουρισμού, 
παρουσίασαν τους βασικούς στόχους που εστιάζει η Αυστρία, 
την δομή του δικτύου τους, τις δράσεις τους και τις καλές 
πρακτικές.  

 

 

 



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 

 
              

 

2 
 

Η Giuliana Keller από τη DG AGRI καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε το Αυστριακό Δίκτυο 
για την φιλοξενία. Αναφέρθηκε στην σημασία της δικτύωσης για τις αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία 
των Δικτύων ΚΑΠ  καθώς και στο γεγονός ότι θα γίνει μια μελέτη για την αξιολόγηση των Δικτύων η οποία 
θα είναι διαθέσιμη μετά το καλοκαίρι.  

Στη συνέχεια η Maria Gustafsson από το Σουηδικό Δίκτυο, 
ο Michael Fischer από το Αυστριακό Δίκτυο, ο  Xavier 
Delmon από το δίκτυο της Βαλλωνίας του Βελγίου και η   
Zorana Frankos Cetinic από το Κροατικό Δίκτυο συζήτησαν 
για τις πρακτικές σε κάθε χώρα όσον αφορά τον ενεργό 
ρόλο των δικτύων, την προώθηση της πληροφορίας, την 
επικοινωνία, των θεματικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα 
τονίστηκε η σημασία των “3 CO’s”.   

 Co-ownership (συνιδιοκτησία) 
 Co-creation (συνδημιουργία) 
 Co-operating (συνλειτουργία) 

Ακολούθησαν συμμετοχικά εργαστήρια σε ομάδες για τα παρακάτω θέματα: 

 Διακυβέρνηση 
 Θεματικές δραστηριότητες 
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 Επικοινωνία 
 Υποστήριξη Leader 

 

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, η Inge Van Oost από 
τη DG AGRI μίλησε για τα συστήματα AKIS και τον ρόλο 
των Δικτύων ΚΑΠ. Τόνισε την σημασία της δημιουργίας 
και διάχυσης της πληροφορίας με στόχο να δημιουργηθεί 
ένα τοπικό/εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Όσο για τα 
Δίκτυα ΚΑΠ προτείνεται να συλλέξουν και να μοιραστούν 
αποτελέσματα από τις Επιχειρησιακές Ομάδες, από τα 

έργα του Horizon 2020, να δημιουργήσουν δεξαμενές γνώσεων και να διοργανώσουν εκδηλώσεις ώστε να   
δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τα AKIS να συνεργαστούν. 

Ακολούθησαν συμμετοχικά εργαστήρια σε ομάδες και τέθηκαν στους συμμετέχοντες οριζόντια δύο 
ερωτήσεις προς συζήτηση και ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Α. Πως βλέπετε τον ρόλο των Δικτύων ΚΑΠ για την στρατηγική προσέγγιση των AKIS στην χώρα σας; 

 Ισχυροποίηση των υφιστάμενων διασυνδέσεων των Δικτύων 
 Επικοινωνία για τα AKIS π.χ. σε σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια ή ομάδες καθοδήγησης 
 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και δεξαμενών γνώσεων  
 Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ αγροτών, ερευνητών, συμβούλων και Επιχειρησιακών 

Ομάδων 

Β. Τι θα κάνετε ως Δίκτυα ΚΑΠ για να διευκολύνετε την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των 
παραγόντων στα εθνικά AKIS; 

 Επικοινωνία για τα AKIS σε απλή και κατανοητή γλώσσα 
 Κινητοποίηση νέων παραγόντων και ενημέρωση για τα AKIS 
 Διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης 
 Συνεργασία των Δικτύων με άλλες πηγές χρηματοδότησης  

 

Στη συνέχεια η Eirini Litina, η Veronika 
Korcekova και ο David Lamb από το Σημείο 
Επαφής ENRD, ενημέρωσαν για τις προσεχείς 
δραστηριότητες του Δικτύου όπως τα βραβεία 
RIA 2022, τα Common Network Statistics και το 
Συνέδριο για το Αγροτικό Σύμφωνο. Επίσης, 
αναφέρθηκαν στην σημασία των Clusters 
Δικτύων, όπου γίνεται ανταλλαγή απόψεων και 
ιδεών για τα θέματα που απασχολούν τα Δίκτυα 
ενόψει και του σχεδιασμού του νέου Δικτύου 
ΚΑΠ. Η Ελλάδα συμμετέχει στο Mediterranean 
cluster μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο και οι συναντήσεις 
πραγματοποιούνται κάθε μήνα.  

 

Ο Hannes Wimmer και ο  Valdis Kudins από το ENRD Evaluation 
Helpdesk αναφέρθηκαν στις Προγραμματισμένες 
Δραστηριότητες Δικτύου του ENRD Evaluation Helpdesk και 
έκαναν λόγο για καλύτερη ανάλυση και στοιχεία, περισσότερη 
καθοδήγηση και ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση.  
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Στην συνέχεια, ακολούθησε μια διαδικτυακή 
παρουσίαση από την Margarida Ambar από το EIP-
AGRI Support Facility. Εστίασε στις δράσεις 
δικτύωσης της EPI-AGRI SF όπως στα Focus Groups, 
εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, άρθρα, 
φυλλάδια, βίντεο και περιοδικά. 

 

 

 

 

Στο τέλος, οι Juha-Matti Markkola και Tuomas 
Metsäniemi από το Φινλανδικό Εθνικό Αγροτικό 
Δίκτυο, παρουσίασαν τη δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο στόχος της είναι 
καλύψει όλα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό 
τομέα και να εγγραφούν και να συμμετέχουν ενεργά 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

    

 

Στις 6 Μαΐου 2022, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Αυστρίας διοργάνωσε field trip, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επισκεφθούν έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

Αρχικά, παρουσιάστηκε το “Beecar”,  ένα έργο 
LEADER που αφορά το car-sharing. Οι κάτοικοι της 
περιοχής έχουν την δυνατότητα να νοικιάζουν ένα 
από τα ηλεκτροκίνητα Beecars, δεν επιβαρύνονται 
με το κόστος απόκτησης αυτοκινήτου και μπορούν 
μέσω του διαδικτύου να κάνουν κράτηση το 
οχήματος για την ώρα και την ημέρα που 
επιθυμούν. Η κοινή χρήση ενός Beecar 
εξοικονομεί χρήματα, πόρους και μειώνει τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα. 
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στο 
φαράγγι “Klobensteinschlucht”, όπου βρίσκεται ένα 
ιστορικό μονοπάτι που ενώσει το Τιρόλο της 
Αυστρίας με την Βαυαρία της Γερμανίας. Πρόκειται 
για την αναζωογόνηση του δικτύου μονοπατιών με 
πανοραμική θέα και περιλαμβάνει εντυπωσιακά 
αξιοθέατα, όπως την πλατφόρμα θέασης, την 
κρεμαστή γέφυρα, χώρους ανάπαυσης και 
ενημέρωσης. Το έργο αποτελεί σχέδιο διακρατικής 
συνεργασίας LEADER. 

 
   
 
 
 
 
Τέλος, η συνάντηση έκλεισε με μια επίσκεψη σε ένα 
παραδοσιακό τυροκομείο το “Biokaserei-Walchsee”. Το 
έργο αφορά μια μονάδα βιολογικής παραγωγής τυριών 
Walchsee. Το τυροκομείο ανήκει σε αγροτικό συνεταιρισμό 
της περιοχής και το γάλα συλλέγεται από τις φάρμες της 
περιοχής. Στο έργο αυτό συνδυάζεται η παραγωγή και 
πώληση τοπικών προϊόντων, η βιολογική γεωργία και οι 
εγκαταστάσεις λειτουργούν ως μέρος συνάντησης και 
συνεργασίας καθώς και εστίασης. 
 

 
 
 

Αθήνα, 30.05.2022 
 

Οι συμμετέχουσες 
 
 
 
 

Γαβριέλα Μιχαήλ      Ειρήνη Άγγου 
 


