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Please note that this brochure is a communication product which aims to provide 
general background information on the opportunities for Operational Groups under 
the Rural Development Regulation. Under no circumstances can  this brochure be 
regarded as legal advice or as binding on the Commission. Please refer to the wording 
of REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 17 December 2013 on support for rural development by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for any specific question related to 
Operational Groups.

We would like to thank Dr. Takavakoglou Vasileios for the translation into Greek. Επιμέλεια 
Ελληνικής έκδοσης Δρ. Τακαβάκογλου Βασίλειος (www.ecotopia.gr)
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Επιχειρησιακές ομάδες : Χτίζοντας δομικές μονάδες για την ΕΣΚ

Επιχειρησιακές ομάδες :
έργα προσανατολισμένα
στα αποτελέσματα

Όταν αναφερόμαστε σε Επιχειρησιακές Ομάδες, εννοούμε ομάδες 
ανθρώπων που συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός έργου για την 
επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την 
αξιοποίηση μιας καινοτόμου λύσης, και το έργο τους αυτό χρηματο-
δοτείται από την Αγροτική Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ. Μια Επι-
χειρησιακή Ομάδα αποτελείται από πολλούς συνεργάτες με κοινό 
ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο, πρακτικό σχέδιο καινοτομίας. Τα 
άτομα που εμπλέκονται σε μια Επιχειρησιακή Ομάδα θα πρέπει να 
αποτελούν ενα συνδυασμό ανθρώπων της πράξης, της επιχειρημα-
τικότητας και  της  επιστήμης.  Για παράδειγμα: κάποιοι αγρότες, 
ένας επιστήμονας, μια επιχείρηση του αγροτικού τομέα και άλλοι! 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τους εταίρους που 
απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του έρ-
γου αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται 
μπορεί να ποικίλει από Επιχειρησιακή Ομάδα σε Επιχειρησιακή 
Ομάδα ανάλογα με το θέμα και τον στόχο του κάθε έργου.

Οι εταίροι της Επιχειρησιακής Ομάδας πρέπει να είναι πρόθυμοι 
να συνεργάζονται με άλλους και να μοιράζονται τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του δικτύου της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ). Με αυτόν τον τρόπο, άλλες ομάδες 
εντός του δικτύου ΕΣΚ για τη γεωργία μπορούν να επωφεληθούν 
από την εργασία τους. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες είναι ομάδες 
προσανατολισμένες στη δράση και τα αποτελέσματα, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι εταίροι πρέπει να εργάζονται μαζί. Όλοι οι εταί-
ροι στις Επιχειρησιακές Ομάδες θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 
στην υλοποίηση του καινοτόμου έργου και όλα τα καθήκοντα και οι 
ευθύνες πρέπει να είναι σαφείς. Η δημιουργία αυτών των εσωτερι-
κών διαδικασιών, βοηθά στην ομαλή λειτουργία της Επιχειρησια-
κής Ομάδας. Επιπλέον, όλα τα καθήκοντα και οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους εταίρους, 
έτσι ώστε καταστάσεις σύγκρουσης ενδιαφέροντος να μπορούν να 
αποφευχθούν.
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Πώς να ξεκινήσετε

Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας

Μερικές φορές δεν είναι αρκετό να προσφέρεται αυτόνομη χρη-
ματοδότηση για τις ομάδες που συνεργάζονται σε ένα έργο και-
νοτομίας. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας και η διαμεσο-
λάβηση θα διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη 
πολλών αξιόλογων έργων. Οι Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας 
μπορούν κληθούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που διασυνδέ-
ουν οικονομικούς παράγοντες που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και 
ιδέες για ένα έργο, προωθώντας καινοτόμες λύσεις σε ένα κοινό 
πρόβλημα. Αυτές οι δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από τα 
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η λειτουργία της διαμεσολάβησης μπορεί να είναι το κλειδί για 
την έναρξη καινοτόμων έργων. Μερικές Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Καινοτομίας μπορούν να προετοιμάσουν τις εργασίες τους με θε-
ματικές ομάδες ή δίκτυα για να φέρουν τους ανθρώπους κοντά, 
εστιάζοντας στις ειδικές προκλήσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα. 
Σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να προσκληθούν εμπειρογνώ-
μονες ή ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη Θεματικών που εμφανίζουν δυναμική καινοτομίας.  Η  
κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα ξεκινά ως πρωτοβουλία ενός ατόμου 
ή ενός  συνόλου   ατόμων.

. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να μοιάζει κάπως έτσι:

• Ξεκινώντας με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή ευκαιρία. Ένα 
άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί ή έχουν μια καινοτόμο 
ιδέα την οποία θέλουν να κάνουν πραγματικότητα, μπορούν 
να δημιουργήσουν μια ομάδα. Πριν από την έναρξη της διαδι-
κασίας, η ομάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το πρόβλημα 
που έχει και πρέπει να επιλυθεί, ή η καινοτομία στην οποία 
η ομάδα πρόκειται να δουλέψει είναι σαφώς καθορισμένα.

• Ανάπτυξη της ιδέας. Η ομάδα πρέπει να εξετάσει πώς μπορεί 
να μετατρέψει την ιδέα σε καινοτομία και θα πρέπει να προσ-
διοριστούν οι ανάγκες που θα έχει η ομάδα στην πορεία.

• Η εξεύρεση εταίρων και ο σχηματισμός ενός εταιρικού σχή-
ματος. Ενδεχομένως θα χρειαστεί και η συμμετοχή επιπλέον 
εταίρων στο σχήμα, οι οποίοι θα παρέχουν ειδικές πληροφο-

ρίες, εμπειρία ή γνώση. Ένας γεωργός για παράδειγμα πι-
θανόν να χρειάζεται έναν ειδικό επιστήμονα για να βοηθήσει 
στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ιδέα του.

• Προετοιμασία του “οδικού χάρτη”. Η ομάδα πρέπει να προ-
ετοιμάσει ένα σχέδιο για το πρόγραμμά της, με σαφείς στό-
χους, διαθέσιμα μέσα, σχέδιο του έργου, προϋπολογισμό και 
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων.

• Προσδιορισμός των αναγκών χρηματοδότησης. Η ομάδα θα 
πρέπει να εξετάσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και να συλ-
λεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γίνουν κατα-
νοητές οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πλη-
ρούνται για την προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης.

•      Προετοιμασία της πρότασης του έργου και της αίτησης για  
        χρηματοδότηση.
•     Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή μετά το τέλος του, οι   
    Επιχειρησιακές Ομάδες πρέπει να μοιράζονται και να   
        αναφέρουν όλα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν για την  
        τόνωση της καινοτομίας στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΣΚ  
          για τη γεωργία.

Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν εταίροι που έχουν τις απα-
ραίτητες ικανότητες (πρακτικές ή επιστημονικές) και να ξεκινήσει 
ένα σχέδιο μιας Επιχειρησιακής Ομάδας. Σε ορισμένες χώρες 
και περιφέρειες, υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία , ενεργώντας ως 
μεσάζοντες, ανακαλύπτοντας καινοτόμες ιδέες και συνδέοντας 
τους εταίρους. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εξεύρεση 
πηγών χρηματοδότησης και την προετοιμασία των προτάσεων 
των προγραμμάτων (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε 
το ενημερωτικό δελτίο για τις Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας). 
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Οι επιχειρησιακές ομάδες: Ευκαιρίες χρηματοδό-
τησης

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μπορεί να παράσχει 
ιδιαίτερες ευκαιρίες για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση 
επιχειρησιακών ομάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-
2020. Αυτό γίνεται μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) τα οποία κάθε Κράτος Μέλος ή Περιφέρεια 
αναπτύσσει. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να προσφέρουν 
χρηματοοικονομική υποστήριξη προς τις Επιχειρησιακές ομάδες 
που θέλουν να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν 
καινοτόμες προσεγγίσεις:

• Μπορεί να υπάρξει υποστήριξη για την κατάρτιση του επιχει-
ρησιακού σχεδίου του κάθε έργου καθώς και για τις υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης καινοτομίας που μπορούν να βοηθήσουν στην 
αναζήτηση των εταίρων για την Επιχειρησιακή Ομάδα και να βελ-
τιώσουν το σχεδιασμό ενός έργου καινοτομίας. Μπορεί επίσης να 
υπάρξει υποστήριξη για τις δαπάνες λειτουργίας της Επιχειρησι-
ακής Ομάδας, τις άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων, για τις 
δράσεις δημοσιότητας και για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων 
από διαφορετικές περιοχές.

• Εκτός από τα παραπάνω, μια Επιχειρησιακή Ομάδα μπορεί επί-
σης να λάβει οικονομική στήριξη για τις ειδικότερες δράσεις της. 
Αν ασχολείται με τη μεταφορά γνώσης και δράσεις ενημέρωσης 
ή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα μπορούσε να έχει εξειδικευμέ-
νη στήριξη, ενώ ακόμα υπάρχουν δυνατότητες  υποστήριξης  για  
παραγωγικές   επενδύσεις, ανάπτυξη επιχειρήσεων αγροτικού 
τομέα, τεχνολογίας και προϊόντων  δασοκομίας,  καθώς  και  σε  
πολλούς  άλλους   τομείς.

Επικοινωνήστε με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης του κράτους σας (βλέπετε πίνακα στο πίσω 
μέρος του ενημερωτικού δελτίου), εάν υπάρχουν εθνικές απαιτή-
σεις  ή  περιορισμοί  για  το  πώς  να  οργανώσετε  ένα πρόγραμμα 
ή μια Επιχειρησιακή Ομάδα .

Οι επιχειρησιακές ομάδες: Τομείς 
δράσης

Οι τύποι των έργων ή οι τομείς δράσης για τις Επιχειρησι-
ακές Ομάδες μπορούν να είναι πολύ εκτενείς, αλλά το κάθε 
έργο πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΣΚ για την προώθηση της γεωργικής καινοτομίας η οποία 
περιλαμβάνει την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, βελτί-
ωση παραγωγικότητας, χαμηλές εκπομπές, φιλική προς το 
κλίμα, ανθεκτική και σε αρμονία με το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία. 
Ένα έργο θα μπορούσε να στοχεύει στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 
τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, στη 
δοκιμή και προσαρμογή των τεχνολογιών και των διαδικασι-
ών σε συγκεκριμένα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά πλαί-
σια` από πιλοτικά σχέδια μέχρι και κοινές εργασίες, δρα-
στηριότητες βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, πρωτοβουλίες 
που ασχολούνται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλα-
γή, τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτής, συλλογικά περι-
βαλλοντικά έργα, και πολλά άλλα.

TΗ ΕΕ δεν καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις σε σχέση με το 
μέγεθος, τη σύνθεση ή τις ειδικές δράσεις μιας Επιχειρησια-
κής Ομάδας. Ωστόσο, ορισμένες Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να καθορί-
ζουν ειδικούς όρους που σχετίζονται με τις προτεραιότητές 
τους για την αγροτική ανάπτυξη. Τα Κράτη Μέλη είναι ελεύ-
θερα να εστιάζουν τη στήριξη τους σε ορισμένους τύπους 
επιχειρησιακών ομάδων ή θεμάτων, οπότε αξίζει πάντα να 
επικοινωνήσετε με τις κατά τόπους ΔΑ για να μάθετε τι εί-
δους έργα είναι επιλέξιμα.

Γεγονός  :  Παρακαλώ  σημειώστε  ότι  μπορείτε  να 
λάβετε   χρηματοδότηση   μόνο   για   νέο   έργο   - 
επομένως    δεν    χρηματοδοτούνται    έργα    που 
εκτελούνται ήδη .
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Ιστοσελίδα του EIP-AGRI:
Ανακαλύπτοντας την καινοτομία

Πολλοί άνθρωποι έχουν ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέ-
ες, αλλά συχνά είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι σωστοί 
εταίροι για να δημιουργήσουν ένα έργο. To Σημείο Εξυπηρέ-
τησης μπορεί να διευκολύνει την σύσταση μιας Επιχειρησι-
ακής Ομάδας και παρέχει τις απαραίτητες πλατφόρμες για 
να συνδεθείτε με άλλους ανθρώπους μέσω της ιστοσελίδας 
του EIP-AGRI.
Ο δικτυακός τόπος του EIP-AGRI, λειτουργεί από το Μάιο του 
2014 και αποτελεί μια νέα διαδραστική πλατφόρμα καινοτο-
μίας που μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και τις ιδέ-
ες τους μέσω του διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει στις 
Επιχειρησιακές Ομάδες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων και ανταλλαγής τους με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών εντύπων. Αυτά τα ηλεκτρονικά έντυπα μπορεί 
να τα συμπληρώσει οποιοσδήποτε θέλει να μοιράζεται και 
να ανταλλάσσει τις πληροφορίες του με άλλους. Παράλλη-
λα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για Επιχειρησιακές 
Ομάδες, ερευνητικά προγράμματα, δράσεις και πρωτοβου-
λίες καινοτομίας, ερευνητικές ανάγκες από την πρακτική και 
ηλεκτρονικές πηγές των  πληροφοριών.

Σε κάθε δεδομένη στιγμή , μπορείτε:

• να αναζητήσετε εταίρους
• να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις ιδέες και 

τα σχέδια που αναπτύσσονται σε διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες

• να  ενημερωθείτε σχετικά με έργα και δράσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη και καινοτομίες που 
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί

• να διερευνήσετε τις δυνατότητες χρηματοδότη-
σης

• να μοιραστείτε τις ανάγκες έρευνας από την 
πρακτική

• να εμπνευστείτε
• να εκπληρώσετε τις  υποχρεώ-

σεις αναφοράς σας

Δυνατότητες του Δικτύου της ΕΣΚ για τη γεωρ-
γία( EIP-AGRI).

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο EIP-AGRI έχει δημιουργηθεί για να 
υποστηρίξει τις δράσεις της ΕΣΚ  που σχετίζονται με   τον αγροτικό 
τομέα μέσα από ενέργειες προώθησης επικοινωνίας, συνεργα-
σίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, και καταγραφής πραγματικών 
αναγκών για μελλοντικά έργα και προγράμματα. Οι δραστηριό-
τητες του δικτύου διευκολύνονται από     το Σημείο Εξυπηρέτησης 
του EIP-AGRI (EIP-AGRI Service  Point). Το Σημείο Εξυπηρέτησης 
συλλέγει πληροφορίες από την έρευνα και τα καινοτόμα έργα και 
δημιουργεί μία αποτελεσματική ροή των πληροφοριών μέσω της 
ιστοσελίδας του EIP-AGRI.  Οι  άνθρωποι  που  ενδιαφέρονται  για 
την εξεύρεση χρηματοδότησης, την αναζήτηση εμπειρογνωμόνων, 
ερευνητών ή συνεργατών για τις Επιχειρησιακές Ομάδες τους, 
μπορούν να διευκολυνθούν χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων. Το Σημείο Εξυπηρέτησης οργανώνει επίσης 
σεμινάρια και εργαστήρια κατά τη διάρκεια όλου του έτους στοχεύ-
οντας στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καινοτόμα θέματα.
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Εμπνευστείτε

Το Δίκτυο EIP-AGRI

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια περισσότερη έμπνευση για 
να δημιουργήσετε μια Επιχειρησιακή Ομάδα, υπάρχουν πολλά 
μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Αποτελέσματα διάφορων 
εργαστηρίων και σεμιναρίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο 
του EIP-AGRI. Κάθε μήνα το Σημείο Εξυπηρέτησης στέλνει ένα 
ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες και ενδιαφέρουσες μελέτες 
διαφόρων περιπτώσεων. Μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα 
του EIP-AGRI και να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες.
Το EIP-AGRI διοργανώνει επίσης Ομάδες Εστίασης 
Εμπειρογνωμώνων (Focus Groups) που μοιράζονται γνώσεις 
και εμπειρίες σε συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα. Κάθε ομάδα 
διερευνά πρακτικές καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα ή 
τις ευκαιρίες στον τομέα αυτό, και συγκεντρώνει εμπειρίες που 
προέρχονται από συνδεδεμένα χρήσιμα έργα. Οι ομάδες κάνουν 
επίσης  συστάσεις  για  πρακτικά  έργα  που  μπορούν     να 
ανάληφθουν από Επιχειρησιακές Ομάδες. Μέχρι στιγμής,     το 
EIP-AGRI  διοργάνωσε Ομάδες Εστίασης στους ακόλουθους 
τομείς: Βιολογική Γεωργία, Πρωτεϊνούχες Καλλιέργιες, Ζωοτεχνία, 
Γενετικοί Πόροι, περιεκτικότητα του εδάφους των περιοχών της 
Μεσογείου σε  ξηρή οργανική ύλη. Στο εγγύς μέλλον, το EIP-
AGRI θα ξεκινήσει επίσης άλλες Ομάδες Εστίασης στους τομείς 
της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, της γεωργίας ακριβείας, 
και της αποδοτικότητας λειμώνων, της χρήσης υδατικών πόρων 
στη  γεωργία  και  της  αποδοτικότητας χρήσης λιπασμάτων στις 
εκτατικές καλλιέργειες.

Επιχειρησιακές ομάδες και ερευνητικά
έργα

Τα έργα των Επιχειρησιακών Ομάδων που λαμβάνουν χρηματο-
δότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, δεν 
θα πρέπει να είναι αμιγώς ερευνητικά, αλλά θα πρέπει να εστιά-
ζουν στην πρακτική εφαρμογή της καινοτομίας. Ωστόσο, οι Επιχει-
ρησιακές Ομάδες μπορούν να επωφεληθούν και από ερευνητικά 
προγράμματα, δεδομένου ότι η έρευνα μπορεί να παρέχει γνώσεις 
που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πρακτικής 
λύσης.

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» υπάρχουν έργα με τη συμμετο-
χή πολλαπλών εταίρων όπου αγρότες, οργανώσεις, επιχειρήσεις, 
σύμβουλοι και τελικοί χρήστες συνεργάζονται’ και τα οποία εστι-
άζουν στη δημιουργία αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να αξιο-
ποιηθούν επιχειρησιακά από τους αγρότες. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ορίζοντας» 2020 υπάρχουν επίσης θεματικά δίκτυα, 
τα οποία μπορούν να παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 
Επιχειρησιακές Ομάδες σε ειδικά πεδία ενδιαφέροντος (για περισ-
σότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο δελτίο σχετικά με 
το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020). Η Αγροτική Αναπτυξιακή Πολιτική 
και το πλαίσιο για την έρευνα «Ορίζοντας 2020» αλληλοσυμπλη-
ρώνονται, καθώς τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης αφορούν 
τη συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του εκάστοτε ΠΑΑ, και η πο-
λιτική της έρευνας πρέπει να επεκταθεί πέρα από αυτή την κλίμακα 
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.
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 Δουλεύοντας μαζί

   Δουλεύοντας μαζί: η περίπτωση της Αgrathaer & Zalf,
και το έργο Erdbeer Verticilium Impfung

Οι αγρότες φράουλας στο ομοσπονδιακό κράτος του Βραδεμ-
βούργου, (Γερμανία) είχαν σοβαρά προβλήματα με τη νόσο 
Verticilium dahliae που μολύνει το έδαφος και προκαλεί σοβαρές 
βλάβες στα νεαρά φυτά. Αυτή η νόσος, η οποία μπορεί να επι-
βιώσει στο έδαφος για πάνω από 15 χρόνια, έχει ένα τεράστιο 
αντίκτυπο στην συγκομιδή των καλλιεργειών και αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για τους αγρό-
τες. Καμία πρακτική λύση δεν ήταν διαθέσιμη: οι αγρότες έπρεπε 
να αποδεχθούν τις απώλειες και  να θεωρήσουν ότι υπήρχε ο κίν-
δυνος όλες οι καλλιέργειες φράουλας να πρέπει να αποσυρθούν 
από την παραγωγή ».

Κατά τη διάρκεια της «ημέρας γυμνασίων» του Κέντρου Leibniz 
για την Έρευνα Γεωργικού Τοπίου (ZALF), προέκυψε το ερώτημα 
κατά πόσον υπήρχε μια γρήγορη λύση σε αυτό το πολύ επείγον 
πρόβλημα. Ο Δρ Peter Lentzch, ένας επιστήμονας από το ZALF, 
ξεκίνησε μια έρευνα, αλλά έπρεπε να παραδεχτεί ότι δεν υπήρ-
χε διαθέσιμη καμία γρήγορη λύση. Σε αυτό το σημείο, η εταιρία 
διαμεσολάβησης καινοτομιών Αgrathaer ενημερώθηκε και σε 
συνεργασία με το ερευνητικό ινστιτούτο ZALF, τρεις αγρότες και 
μια μικρομεσαία επιχείρηση που ειδικεύεται στην τυποποίηση βι-
ολογικών ενώσεων, ανέπτυξαν μια πρόταση έργου. Ο διαμεσολα-
βητής καινοτομίας εντόπισε τις πιθανές δυνατότητες χρηματοδό-
τησης και τελικά στο έργο χορηγήθηκε χρηματοδότηση 200.000€ 
από το Landwirtschaftliche Rentenbank το 2011 για μια περίοδο 
2 ετών.

Για να έχουν όλοι οι εταίροι κίνητρο, η Αgrathaer χρησιμοποίη-
σε ένα σύνολο μεθόδων επικοινωνίας: κοινά σεμινάρια μεταξύ 
των αγροτών και των ερευνητών, προσωπικές συνεντεύξεις με 
παραγωγούς φράουλας, από κοινού έρευνες πεδίου με όλη την 
ομάδα, δωρεάν ημέρες πληροφόρησης, παρουσιάσεις κατά τη 
διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων των κηπευτικών οργανώσεων 
του Βρανδεμβούργου, καθώς επίσης και δημοσίευση άρθρων σε 
τοπικές εφημερίδες και σε περιφερειακά κηπευτικά περιοδικά με 
σκοπό  την  ευαισθητοποίηση  της   αγροτικής   κοινότητας. Λόγω 
αυτών των δράσεων, υπήρξε συνεχής  ανατροφοδότηση από τους 
αγρότες και τις οργανώσεις των αγροτών σχετικά με την πρόοδο, 
τα προβλήματα και το πεδίο δοκιμών, και φυσικά τα αποτελέσμα-
τα των δοκιμών.

Το πρόγραμμα στέφτηκε με επιτυχία: υπήρξαν δύο καινοτομίες. 
Από τη μία πλευρά, ένας βιολογικός παράγοντας ελέγχου (BCA) 
επινοήθηκε: μια ανοσοποίηση για τα φυτά. Από την άλλη πλευρά, 
μια πρακτική μέθοδος για την εφαρμογή σχεδιάστηκε: οι ρίζες των 
φυτών φράουλας έπρεπε να βυθίζονται σε ένα υδατικό διάλυμα 
πριν από τη φύτευσή τους στους αγρούς.

Η  Anita  Beblek  ,  από  την  Agrathaer  επισημαίνει  :  «  Η 
ασθένεια  Verticilium  ήταν  ευρέως  γνωστή  στους  αγρότες 
και  τους  αγροτικούς  οργανισμούς,  αλλά  δεν  υιοθετήθηκε 
καμία   συστηματική   προσέγγιση   για   την   επίλυση   
του προβλήματος.   Θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια 
βάση δεδομένων   όπου   όλες   οι   πληροφορίες   σχετικά   
με   τις διεξαγόμενες   έρευνες   θα   είναι   διαθέσιμες,   κα-
θώς   θα συνιστούσε  έναν  αποτελεσματικό  τρόπο  για  τη  
σύγκριση και την ανταλλαγή πληροφοριών.»
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   Δουλεύοντας μαζί: η περίπτωση της FloracQ Έργο - fromages 
de terroir

Οι γαλλικές περιφέρειες Auvergne, Rhone-Alpes και Languedoc- 
Roussillon δεν είναι μόνο γνωστές για τα καλά τους κρασιά, αλλά 
και για τα τυριά τους από μη παστεριωμένο γάλα. Η παραγωγή 
αυτών των τυριών είναι πολύ σημαντική για την περιφερειακή 
ανάπτυξη: τα βοοειδή συμβάλλουν στη διατήρηση των μόνιμων 
λειμώνων και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ τα τυριά αποτε-
λούν σημαντική πηγή εσόδων για τους αγρότες. Τα τυριά αυτά 
χρειάζονται μικροοργανισμούς από το γάλα για να αναπτύξουν 
την ιδιαίτερή τους γεύση, αλλά οι αγρότες σε γενικές γραμμές 
αφαιρούν όλους αυτούς τους μικροοργανισμούς για λόγους 
ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα αυτών των τυριών κιν-
δυνεύει να υποβαθμιστεί.

Όλοι οι περιφερειακοί φορείς που ασχολούνται με την παραγωγή 
μη παστεριωμένου τυριού, από τους συνεταιρισμούς μέχρι και τα 
ερευνητικά ιδρύματα, ήταν ήδη διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους σε 
ένα εθνικό δίκτυο που ονομάζεται fromages du terroir. Το δίκτυο 
δημιουργήθηκε για να οργανωθεί μια κοινή ατζέντα για την έρευ-
να και τις δράσεις καινοτομίας που αφορούν θέματα της παρα-
γωγής τυριού. Κατά την διάρκεια μίας από τις συνεδριάσεις του 
δικτύου, τέθηκαν ανησυχίες για την ποιότητα της παραγωγής από 
τους αγρότες. Ο Françoise Monsallier από το Επιμελητήριο Γεωρ-
γίας Cantal ξεκίνησε μια έρευνα για να βρεθεί λύση στο ζήτημα. 
Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένα πολύ ισχυρό κοινό ενδιαφέρον 
για τη μικροβιακή χλωρίδα, η επιστημονική έρευνα για το θέμα 
δεν είχε αναπτυχθεί αρκετά για να δώσει μια συγκεκριμένη λύση. 

« Για να βρούμε μια λύση , έχουμε δημιουργήσει αυτό που θα  
μπορούσατε  να  πείτε  ως  έναν  τύπο  «Επιχειρησιακής Ομάδας 
» με ποικίλα ερεθίσματα τόσο από τον τομέα  της πρακτικής   όσο   
και   της   επιστήμης   με   42   αγρότες,10 συνεταιρισμούς,  5  ορ-
γανώσεις  των  αγροτών,  3  κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης, 
3 έρευνητικά ινστιτούτα και 2 επιμελητήρια γεωργίας. », λέει ο 
Françoise Monsallier, από το Επιμελητήριο Γεωργίας Cantal.

Η ομάδα έπρεπε να ανακαλύψει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
την παρουσία της καλής μικροβιακής χλωρίδας και πώς θα προ-
χωρήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η καλή μικροβιακή χλωρίδα να 
διατηρείται. Η συνεισφορά του Επιμελητηρίου Γεωργίας Cantal 
ως υπηρεσία υποστήριξης αποδείχθηκε καταλυτική, δεδομένου 
ότι κατέχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο στους τομείς 
της έρευνας και ανάπτυξης όσο και στις γεωργικές πρακτικές. 
Συν τοις άλλοις, ήταν σε θέση να ενθαρρύνουν τους αγρότες, 
τους συνεταιρισμούς και τα ερευνητικά κέντρα να συμμετάσχουν 
λόγω των καλών σχέσεων που διατηρούσαν μέσω του δικτύου 
fromages du terroir.

Η χρηματοδότηση ήταν διαθέσιμη μέσω Γαλλικών εθνικών κεφα-
λαίων που προορίζονται για τη στήριξη της καινοτομίας στον το-
μέα της γεωργίας (CasDAR). Η ομάδα ανακάλυψε ότι οι συνθήκες 
στέγασης επηρεάζουν την μικροβιακή χλωρίδα και  ότι η χλωρίδα 
του γάλακτος εξελίσσεται κατά τη χρονική διάρκεια που μεσολα-
βεί μεταξύ του αρμέγματος και της εναπόθεσής της σε δεξαμενές. 
Το έργο ανέπτυξε μια συμβουλευτική μέθοδο με σκοπό τη διάδο-
ση νέων καλών πρακτικών προς τους αγρότες για την ποιότητα 
του γάλατος. Για να διαδώσουν τα αποτελέσματα και την καινοτο-
μία, δημιούργησαν μαθήματα κατάρτισης για τους αγρότες ώστε 
να διδαχθούν τις καλύτερες πρακτικές. Οργανώθηκαν επίσης 
σεμινάρια που περιελάμβαναν τόσο αγρότες όσο και επιστήμο-
νες για να εξηγήσουν το έργο.  Η ομάδα σχεδίασε μια ολόκληρη 
εργαλειοθήκη για τη διάγνωση όλων των ειδών της μικροβιακής 
χλωρίδας. ςΩαποτέλεσμα και άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως 
οι Άλπεις και τα Jura έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον για την εφαρμογή 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην δική τους παραγωγή μη  
παστεριωμένων τυριών` ένα σημάδι ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέ-
ρον για την ανταλλαγή αποτελεσμάτων, γνώσεων και καινοτομίας 
στην ευρωπαϊκή γεωργία.
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 Δουλεύοντας μαζί: η περίπτωση του Προγράμματος  
       Burren LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE του Burren (BLP) είναι ένα έργο “γεωργίας 
για τη διατήρηση” στην Ιρλανδία. Υλοποιείται σε ένα μοναδικό 
Ευρωπαϊκό τοπίο: το Burren. Μεγάλο μέρος του Burren έχει χαρα-
κτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει της Οδηγίας 
της ΕΕ για τους οικοτόπους. Αυτό το τοπίο έχει διαμορφωθεί από 
τη φύση, αλλά και από αμέτρητες γενιές αγροτών, όμως το Burren 
διέτρεχε κινδύνους λόγω της απομάκρυνσης από τις παραδοσι-
ακές τεχνικές διαχείρησης φαρμών. Το γεγονός αυτό επηρέασε 
αρνητικά τη διαχείριση του Burren. Ο γενικός στόχος ήταν να 
αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο για τη βιώσιμη γεωργία στην περιοχή 
του Burren, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ενδιαιτήματα της 
περιοχής που ορίζονται βάσει της Οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Αυτός ο στόχος, απαιτούσε συστηματική έρευνα και ανάπτυξη 
ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος για τη γεωργική διαχείρι-
ση του Burren.

Ο Δρ Brendan Dunford χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα της δι-
δακτορικής μελέτης του, “Ο αντίκτυπος των γεωργικών πρακτικών 
στη φυσική κληρονομιά του Burren”, για να υποβάλει αίτηση χρη-
ματοδότησης στην ΕΕ LIFE-Φύση. Ήρθε προσωπικά σε επαφή 
με την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής, η οποία στη 
συνέχεια έγινε ο βασικός εταίρος σε αυτό το έργο, μαζί με την 
Ιρλανδική Ένωση Αγροτών του Burren και την ερευνητική αρχή 
Teagasc. Ο Δρ Dunford ολοκλήρωσε την αίτηση και διαχειρίστηκε 
το έργο από το 2005 μέχρι το 2010.

Το Πρόγραμμα LIFE του Burren συνεργάστηκε στενά με τους 
αγρότες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το 
πρόγραμμα αντιπροσώπευε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ 
της Ιρλανδικής Ένωσης Αγροτών (IFA), της Teagasc και της Υπη-
ρεσίας Εθνικών Πάρκων και Άγριας Φύσης (Τμήμα Περιβάλλο-
ντος) με χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω του Προγράμματος LIFE για τη Φύση. Το έργο LIFE του 
Burren συνοδευόταν από εκτεταμένη επιστημονική έρευνα σχε-
τικά με το αντίκτυπο του. Εντοπίστηκαν περιβαλλοντικές βελτιώ-
σεις και ποσοτικοποιήθηκαν σε επίπεδο δεικτών βιοποικιλότητας 
κ.λπ. Εξετάστηκε η κτηνοτροφική ποιότητα διαφορετικών τύπων  
βλάστησης

 

του Burren και τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό 
των συμπυκνωμένων ζωοτροφών BurrenLIFE. Η ζωοτροφή, της 
οποίας 25% του κόστους επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα, χρη-
σιμοποιήθηκε σε 17 από τα αγροκτήματα του προγράμματος με 
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Στα αγροκτήματα αυτά πραγμα-
τοποιούνταν τακτικές επισκέψεις προκειμένου να παρέχεται κα-
θοδήγηση, να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους στο πρόγραμμα, να 
διενεργείται αξιολόγηση και να μοιράζονται πληροφορίες.

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξασφάλισε μια καλή αμφίδρομη 
ροή της γνώσης και βελτίωση του πλάνου εργασιών. Η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού ήταν εξίσου σημαντική. Μια ποικιλία διαδρα-
στικών ενεργειών μεταξύ των μελών της ομάδας του έργου και άλ-
λων ενδιαφερόμενων ατόμων και οργανώσεων από την Ιρλανδία 
και όλο τον κόσμο, εξασφάλισε την ευρεία διάδοση των πληρο-
φοριών σχετικά με το έργο. Ακόμα υλοποιήθηκε μια πολύ ισχυρή 
δημόσια εικόνα με τη δημοσίευση ενός μεγάλου αριθμού άρθρων 
γενικού ενδιαφέροντος. Σε τοπικό επίπεδο, το πολύ επιτυχημένο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξασφάλισε 
τη συμμετοχή των τοπικών σχολείων και ευαισθητοποίησε την ευ-
ρύτερη  κοινότητα.

“ Πάντα θεωρούσαμε τους   αγρότες ως ένα σημαντικό 
κεφάλαιο  παρά  ως  απειλή  .  Γι  ‘αυτό  και  άκουσαμε  με 
προσοχή   τους   αγρότες,   υιοθετήσαμε   μια     πρακτική 
προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων, με ελάχιστη 
γραφειοκρατία και ένα δίκαιο σύστημα πληρωμών. “ Δρ 
Brendan Dunford , διαχειριστής του BurrenLIFE .
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 Συνεργασία: αξιολόγηση και μετριασμός των ζημιών στα φρού-
τα μέσω νέων τεχνολογιών στην Πορτογαλία

Στο Montejunto, μια δυτική περιοχή της Πορτογαλίας που είναι 
γνωστή για την παραγωγή φρούτων της, οι αγρότες αντιμετώπι-
ζαν προβλήματα με μια μεγάλη ποσότητα κατεστραμένων φρού-
των που αντιπροσώπευε το 25% της συνολικής παραγωγής. 
Δυστυχώς, δεν ήταν σε θέση να εντοπίζουν τα σημεία που παρου-
σιαζόνταν φθορά στα διάφορα φρούτα καθ ‘όλη τη συγκομιδή, τη 
μεταφορά, την αποθήκευση και τη συσκευασία.

Ένα τοπικό δίκτυο 32 παραγωγών φρούτων το Frutus- Central 
Fruit Mentejunto, το οποίο έχει ετήσια παραγωγή περίπου 18 000 
τόνους φρούτων, κάλεσε το Κέντρο Ταχείας και Αειφόρου Ανά-
πτυξης Προϊόντων, το Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου της Λεϊρία 
(IPL-CDRsp) και το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Λειτουργίας και 
Οπωροκηπευτικών (COTHN) για να βρεθεί μια λύση σε αυτό το 
πρόβλημα. Οι εταίροι αυτοί συστήσανε μια ομάδα για να εργα-
στεί από κοινού στον εντοπισμό και τη μείωση των ζημίων που 
προκαλείται από την κακή διαχείριση του καρπού κατά τις εργα-
σίες συλλογής και μεταφοράς που έπονται της συγκομιδής. Με 
το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου ηλεκτρονικού φρού-
του (ηλεκτρονικό προϊόν), ήταν δυνατή η μέτρηση της ζημίας που 
προκαλούταν από τις προσκρούσεις και τη συμπίεση. Βρήκαν 
ποια ήταν τα κρίσιμα σημεία στη γραμμή επεξεργασίας και έτσι 
με την προσαρμογή των μηχανών επεξεργασίας, ήταν σε θέση να 
ελαχιστοποιήσουν τη φθορά στον καρπό. Επειδή ο καρπός ήταν 
λιγότερο «χτυπημένος», ήταν καλύτερης ποιότητας και κοστολο-
γούνταν περισσότερο στην αγορά.

«Δεν    είναι    μόνο    οι    αγρότες    της    Fructus        που 
επωφελήθηκαν  από  αυτήν  την  καινοτομία,   και  άλλες 
γεωργικές        επιχειρήσεις        και        αγρότες        που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής φρούτων 
μπορούν να μάθουν πολλά από αυτό το πρόγραμμα. Το 
ηλεκτρονικό  φρούτο  είναι  εύκολα  προσαρμόσιμο  για  τη 
μέτρηση  της  ζημιάς  σε  ντομάτες,  πατάτες,  πορτοκάλια, 
πεπόνια και καρπούζια. » λέει ο Mario do Carmo Martins, 
από   το   COTHN   National   Operating   Technical   and 
Horticultural Centre.

11



Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε

Μοιραστείτε τις πληροφορίες σας μέσω 
των εύχρηστων e- έντυπων

ο Σημείο Εξυπηρέτησης του EIP-AGRI έχει δημιουργήσει διάφο-
ρα e-έντυπα που μπορούν να συμπληρωθούν από όλους όσους 
θέλουν να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Χρη-
σιμοποιώντας αυτά τα e-έντυπα, μπορείτε να παρέχετε πληροφο-
ρίες για επιχειρησιακές ομάδες, ερευνητικά προγράμματα, δρά-
σεις καινοτομίας και πρωτοβουλίες, ερευνητικές ανάγκες από την 
πράξη και διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης. Αυτά τα έντυπα 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας.

Μοιραστείτε τις πληροφορίες σας           
σχετικά με τις Επιχειρησιακές Ομάδες

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να υποβάλ-
λουν ορισμένα βασικά στοιχεία στο δίκτυο EIP-AGRI. Το Σημείο 
Εξυπηρέτησης του EIP-AGRI προσφέρει ένα διαδικτυακό έντυπο 
όπου  παρέχεται η πληροφορία αυτή. Συμπληρώνοντας αυτό το 
έντυπο, οι επιχειρησιακές ομάδες θα εκπληρώσουν τη νομική 
τους υποχρέωση για την υποβολή σχετικής έκθεσης. Αυτές οι 
πληροφορίες θα  δημοσιοποιούνται και θα διατίθενται στο κοινό 
μέσω του δικτύου EIP-AGRI και της ιστοσελίδας.

Σημείο Εξυπηρέτησης του EIP-AGRI 

Η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καινο-
τόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της γεωργίας της ΕΕ αποτελεί το 
στόχο του Σημείου Εξυπηρέτησης του EIP-AGRI. Καλούμε όλους 
να συμβάλουν στο έργο αυτό με την ανταλλαγή γνώσεων για πρω-
τοβουλίες που διενεργούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά έντυπα στην 
ιστοσελίδα μας. Τα έντυπα αυτά περιλαμβάνουν τη χαρτογράφη-
ση της έρευνας και των δράσεων καινοτομίας, τα προγράμματα 
και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από επιχειρησιακές 
ομάδες και τα σχετικά δίκτυα καινοτομίας και  συμπλέγματα στα 
Κράτη Μέλη. Η βάση δεδομένων είναι απλή στη χρήση και ως εκ 
τούτου θα αποδειχθεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στη διευκόλυνση 
του έργου των Υπηρεσιών Υποστήριξης Καινοτομίας και διαμεσο-
λάβησης καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας :

Στο γραφείο μας :
EIP-AGRI Service Point Avenue du Toison d’Or 72 1060 
Βρυξέλλες
Βέλγιο

Μέσω τηλεφώνου : +32 2 543 73 48 Μέσω e-mail : servi-
cepoint@eip-agri.eu

Μέσα από την ιστοσελίδα μας : http://www.eip-agri.eu
Twitter : @EIPAGRI_SP LinkedIn  : be.linkedin.com/in/
eipagriservicepoint /
LinkedIn εταιρεία : ΕΙΡ – AGRI Service
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Διαχειριστικές Αρχές

 Austria
Austrian Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water Management

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
Sektion II/6
Phone: 00 43 1 711 000
Website: www.le07-13.lebensministerium.at

 Belgium
Flanders
Flemish Government-Department of Agriculture 
and Fisheries, Departement Landbouw en 
Visserij  
Phone: 00 32 2 552 77 09
Website: www.vlaanderen.be/landbouw

Wallonia
Directorate General of Agriculture, Natural 
Resources and Environment
Gouvernement wallon
Phone: 00 32 81 649 400
Website: http://agriculture.wallonie.be

 Bulgaria
Ministry of Agriculture and Food
Phone: 00 359 2 985 11 354
Website: www.mzh.government.bg

 Croatia
Directorate for Management of EU Funds 
for Rural Development, EU and International 
Cooperation  
Phone: 00385 1 6106 908 
Website: www.mps.hr 

 Cyprus
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment, Department of Agriculture 
Phone: 00 357 22 408 519
Website: www.moa.gov.cy/da

 Czech Republic
Ministry of Agriculture of the CR

Ministerstvo zemedelství CR  
Phone: 00 420 221 811 111
Website: www.mze.cz

 Denmark
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
ved Direktoratet for FødevareErhverv
Phone: 00 45 3395 8989
Website: www.landdistrikter.dk

 Estonia
Põllumajandusministeerium  
Phone: 00 372 625 6101
Website: www.agri.ee

 Finland
Mainland 
Maa- ja metsätalousministeriö  
Phone: +358-295-16 001
Website: www.mmm.fi/en/index/frontpage.html

Region of Åland
Government of Åland  
Phone: 00 358 18 25 000
Website: www.regeringen.ax

 France
Hexagonal
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Phone: 00 33 149 554436
Website: www.agriculture.gouv.fr

Corse
Collectivité Territoriale de Corse   
Phone: 00 33 495 516426
Website: www.corse.fr

Guadeloupe
Préfet de la région Guadeloupe
Phone: 00 33 590 993900
Website: www.guadeloupe.pref.gouv.fr

Guyane
Préfecture - SGAR de la Région Guyane
Phone: 00 33 594 296374
Website: www.guyane.pref.gouv.fr

Martinique
Le préfet de la région Martinique 
Phone: 00 596 596 394960
Website: www.martinique.pref.gouv.fr

Réunion
Le Préfet de la région Réunion
Phone: 00 33 262 407777
Website: www.reunion.pref.gouv.fr

 Germany
Bundesministerium für Ernährung und,
Landwirtschaft , Ref.
413, EU-Programme
zur Entwicklung ländlicher Räume - ELER
Phone: 00 49 228 529 0
Website: www.bmel.de

Baden-Württemberg
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Abteilung 2 Landwirtschaft
Phone: 00 49 711 1260
Website: www.mlr.baden-wuerttemberg.de/

Bavaria
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Phone: 00 49 89 21820
Website: www.stmelf.bayern.de/

Brandenburg and Berlin
Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Referat 11
Phone: 00 49 331 866 8896
Website: www.eler.brandenburg.de/

Hamburg 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit
Website: www.forst-hamburg.de

Hessen
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Phone: 00 49 611 8150
Website: www.umwelt.hessen.de

Mecklenburg-Western Pomerania
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
Website: www.regierung-mv.de/cms2/
Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/

Lower Saxony and Bremen
NNiedersächsisches Ministerium für den
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, Ref. 304.2
Phone: 00 49 511 120 21 36/37/38
Website: www.ml.niedersachsen.de
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North Rhine-Westphalia
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, ,
Landwirtschaft und Natur- und 
Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen, Ref. IIA1 
Phone: 00 49 211 4566 279
Website: www.umwelt.nrw.de

Rhineland-Palatinate
Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten
Phone: 00 49 6131 160
Website: www.eler-paul.rlp.de

Saarland
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Referat B/4
Phone: 00 49 681 4100
Website: http://www.saarland.de/SID-
5CDBE4F9-9AB71DBA/8352.htm 

Saxony
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Referat 23
Phone: 00 49 351 5640
Website: www.smul.sachsen.de

Saxony-Anhalt
Verwaltungsbehörde im Ministerium der 
Finanzen 
des Landes
Sachsen-Anhalt
Phone: 00 49 391 567 2045
Website: www.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein
Phone: 00 49 431 988 4919
Website: www.schleswig-holstein.de/MELUR

Thuringia
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Referat 37
Phone: 00 49 361 379 00
Website: www.thueringen.de

 Greece
Diaxiristiki Arxi P.A.A.  
Phone: :+30 210 5275203-4, 
+30 210 5218102-3, +30 210 5275100
Website: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php

 Hungary
Ministry of Agriculture and Rural Development  
Phone: 00 36 1 301 4000
Website: www.kormany.hu./hu/videkfejlesztesi-
miniszterium

 Ireland
Department of Agriculture and Food 
Phone: 00 353 01 607 2000
Website: www.agriculture.gov.ie 

 Italy
Direzione Sviluppo Rurale - Ufficio POSR2 
Phone: 0646655056 | 0646655057
Website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305

Abruzzo
Regione Abruzzo  
Phone: 00 39 085 7672 958
Website: www.regione.abruzzo.it/agricoltura

Bolzano
Provincia Autonoma di Bolzano  
Phone: 00 39 0471 415010
Website: www.provincia.bz.it/agricoltura

Emilia-Romagna   
Phone: 00 39 051 5274257
Website: http://www.ermesagricoltura.it/
Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-
Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013

Friuli Venezia Giulia
Servizio affari generali, amministrativi e 
politiche comunitarie della Direzione centrale 
risorse agricole, naturali, forestali e montagna 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Phone: 00 39 0432 555311
Website: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/AT4/ARG4/ARG18/

Lazio
Direzione Regionale Agricoltura  
Phone: 00 39 06 51683105
Website: www.agricoltura.regione.lazio.it

Liguria
Settore Politiche Agricole della Regione Liguria
Phone: 00 39 010 548 5528
Website: www.agriligurianet.it

Lombardia
Direzione Generale Agricoltura  
Phone: 00 39 02 67653793
Website: www.agricoltura.regione.lombardia.it

Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca  
Phone: 00 39 071 8063786
Website: www.agri.marche.it

Piemonte 
Direzione Generale Agricoltura  
Phone: 00 39 011 432 2223
Website: www.regione.piemonte.it/agri/index.htm

Toscana
Direzione Generale Agricoltura  
Phone: 00 39 055 4383761
Website: www.regione.toscana.it/agricoltura/

Trento
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della 
Provincia Autonoma di Trento 
Phone: 00 39 0461 494 903
Website: www.trentinoagricoltura.it

Umbria
Direzione regionale agricoltura e foreste   
Phone: 00 39 075 5045041
Website: www.agriforeste.regione.umbria.it

Valle d’Aosta
Servizio politiche comunitarie - Assessorato 
Agricoltura e risorse naturali della Regione Valle 
d’Aosta
Phone: 00 39 0165 275 400
Website: www.regione.vda.it/agricoltura/
default_i.asp

Veneto
Direzione Piani e Programmi Settore Primario - 
Regione Veneto
Phone: 00 39 041 2795409
Website: www.regione.veneto.it

Molise
Direzione Generale II Politiche Agricole e 
Forestali 
Phone: 00 39 0874 424310
Website: www.regione.molise.it

Sardegna
Direzione Generale dell’agricoltura e della 
riforma agro-pastorale
Phone: 00 39 070 606 6330
Website: http://www.regione.sardegna.it/
speciali/programmasvilupporurale/

Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Economia Montana della regione Basilicata  
Phone: 00 39 0971 668 660
Website: www.basilicatapsr.it

Calabria
Settore sviluppo rurale- Dipartimento 
Agricoltura, Foreste e forestazione  
Phone: 00 39 0961 853069
Website: www.assagri.regione.calabria.it

Campania
Giunta Regionale, AGC Sviluppo ttività settore 
primario   
Phone: 00 39 081 796 7543
Website: http://www.sito.regione.campania.it/
agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html

Puglia
Website: www.regione.puglia.it

Sicilia
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
Phone: 00 39 091 7076237
Website: www.psrsicilia.it

 Lithuania
Ministry of Agriculture of Lithuania
Phone: 00 370 5 239 11 11
Website: www.zum.lt

 Luxembourg
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural
Phone: 00 352 2478 2478
Website: www.ma.public.lu

 Latvia
Ministry of Agriculture of Republic of Latvia, 
Rural Development Department  
Phone: 00 371 67027010
Website: www.zm.gov.lv

 Malta
Managing Authority (MRRA), Blk A, Agricultural 
Research and Development Centre, Ghammieri 
Phone: 00 356 2590 4000
Website: https://secure2.gov.mt/MRRA-MA/
home?l=1
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 The Netherlands
Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit
Phone: 00 31 30 275 6909
Website: www.minlnv.nl

 Poland
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Phone: 00 48 22 623 10 00
Website: www.minrol.gov.pl

 Portugal
Mainland
Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP)
Phone: 00 351 213 819 319
Website: www.gpp.pt

Azores
Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da 
Agricultura (DRACA)  
Phone: 00 351 296 301100
Website: www.azores.gov.pt/Portal/pt/
entidades/sraf-draca/

Madeira
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos 
Naturais (SRA)  
Phone: 00 351 291 201 830
Website: www.gov-madeira.pt

 Romania
Ministry of Agriculture and Rural Development 
– General Directorate for Rural Development - 
Monitoring Authority for NPRD  
Phone: 00 40 213 078 565
Website: www.madr.ro

 Slovakia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministry of Agriculture of the SR Rural 
Development Section
Phone: 00 421 2 59 266 275
Website: www.land.gov.sk

 Slovenia
Ministry of Agriculture, Forestry and Food  
Phone: 00386 1 478 9000
Website: www.mkgp.gov.si

 Spain
Red Rural Nacional
Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino
Phone: 00 34 91 347 15 03
Website: www.marm.es

Andalucía
Dirección General de Fondos Europeos y 
Planificación. 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
Junta de Andalucía   
Phone: 00 34 955 06 50 15
Website: www.juntadeandalucia.es

Aragón
Dirección General de Desarrollo Rural. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente Gobierno de Aragón
Phone: 00 34 976 71 46 45
Website: www.aragon.es

Asturias
Dirección General de Ordenación Agraria 
y Forestal Consejería del Agroganadería y 
Recursos Autóctonos Principado de Asturias 
Phone: 00 34 985 10 53 48
Website: www.asturias.es

Baleares
Dirección General de Medio Rural y Marino 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Territorio Gobierno Balear
Phone: 00 34 971 17 61 14
Website: www.caib.es

Canarias
Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias  
Phone: 00 34 922 47 65 32
Website: www.gobiernodecanarias.org

Cantabria
Secretaría General. Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Phone: 00 34 942 20 78 47 
Website: www.cantabria.es

Castilla y León
Secretaría General. Consejería de Agricultura y 
Ganadería. Junta de Castilla y León  
Phone: 00 34 983 41 98 92
Website: www.jcyl.es

Castilla-la-Mancha
Secretaría General Consejería de Agricultura. 
Junta de Castilla-La Mancha  
Phone: 00 34 925 24 87 47
Website: www.jccm.es

Cataluña
Dirección General de Desarrollo Rural.
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural.
Generalitat de Cataluña  
Phone: 00 34 93 304 67 00 
Website: www.gencat.cat

Extremedura
Dirección General de Financiación Autonómica
Consejería de Economía y Hacienda
Junta de Extremadura  
Phone: 00 34 924 00 56 71
Website: www.juntaex.es

Galicia
Secretaría General.
Consejería del Medio Rural
Xunta de Galicia.
Phone: 00 34 981 54 47 18
Website: www.xunta.es

Madrid
Dirección General del Medio Ambiente 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Comunidad de Madrid
Phone: 00 34 91 438 26 35
Website: www.madrid.org

Murcia
Dirección General de Regadios y Desarrollo 
Rural Consejería de Agricultura y Agua Región 
de Murcia
Phone: 00 34 968 36 27 13
Website: www.carm.es

Navarra
Dirección General de Desarrollo Rural 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente Gobierno de Navarra
Phone: 00 34 848 42 61 26
Fax: 00 34 848 42 61 27
Website: www.navarra.es

País Vasco
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca. Viceconsejería 
de Agricultura y D.R. Gobierno Vasco 
Phone: 00 34 945 01 96 46
Website: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
r49-home/es/

La Rioja
Dirección General de Calidad, Investigación 
y Desarrollo Rural. Consejeria de Agricultura, 
Ganaderia y Medio Ambiente. Gobierno de La 
Rioja  
Phone: 00 34 941 29 11 00 
Website: www.larioja.org

Comunidad Valenciana Agencia Valenciana 
de Fomento y Garantía Agraría Consejería 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 
Generalitat Valenciana 
Phone: 00 34 96 342 46 27
Website: www.gva.es

 Sweden
Swedish Board of Agriculture/ Jordbruksverket
Phone: 00 46 36 15 50 00 
Website: www.sjv.se/

 United Kingdom
England
Department for Environment, Food and Rural 
Affairs (DEFRA)
Phone: 00 44 20 7238 6951
Website: www.defra.gov.uk/

Northern Ireland
Department of Agriculture & Rural Development 
(Northern Ireland) (DARDNI)  
Phone: 0044 28 9052 4999
Website: www.dardni.gov.uk

Scotland
Scottish Executive
Phone: 00 44 8457 741 741
Website: www.scotland.gov.uk

Wales
Welsh Assembly Government  
Phone: 00 44 845 010 3300
Website: wales.gov.uk

15



ΠΩΣ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΓΙΑ 

ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ

3
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΛΑΝΟ ΜΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ. 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΤΛ.

4

?

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΤΕ
ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η ΕΣΚ;
Μέσω της ιστοσελίδας 
και άλλων εργαλείων

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΗΝ 
Ι∆ΕΑ Η ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ
1

?

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ 
ΣΑΣ Η ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

2

χρηματοδότηση

Διαγραμματική Αναπαράσταση
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