Ταυ
υτοποίηση αυθ
θεντικόττητας κα
αι ενίσχχυση
αντταγωνισ
στικότηττας τοπ
πικών πα
αραδοσ
σιακών π
προϊόνττων
του αγροδιατροφικού τομέα

Αγ
γρο-Ταυτ
τότητ
τα
Ο αγρο
ο‐διατροφικκός τομέας στην επικρράτεια της Κύπρου κα
αι της Ελλά
άδος έχει απήχηση
α
τόσο σ
σε οικονομ
μικό, περιβ
βαλλοντικό,, και κοιννωνικό επίπ
πεδο, όσοο και σε επίπεδο
κουλτούρας. Η απ
ποτελεσματτική αξιοποοίησή του δύναται
δ
να τον μεταττρέψει σε ένα
έ από
τους πιιο δυναμικκούς τομείςς της οικοννομίας. Μεε βάση την προοπτικήή αυτή, τα
α τοπικά
προϊόνττα αποτελο
ούν αναπό
όσπαστο κοομμάτι της οικονομία
ας, καθορίζζοντας επίσ
σης την
“ταυτόττητα” της κάθε περιο
οχής, δημι ουργώνταςς δεσμούς μεταξύ τω
ων προϊόντω
ων, των
χαρακτηριστικών και της κουλτούρας ττης περιοχχής, αναπαρ
ριστώντας ττην τοπική
ή “αγρο‐
διατροφ
φική” κληρονομιά, στοιχεία σημ
μαντικά για τις γεωγρα
αφικές περριοχές της Κύπρου
και του Βορείου Αιγαίου.
Το έργο
ο Αγρο‐Ταυ
υτότητα πο
ου χρηματοοδοτείται από
α το Πρό
όγραμμα IN
NTERREG Ελλλάδα –
Κύπροςς 2014‐2020
0 και εθνικούς πόρου ς, στοχεύειι στην ενίσχχυση της α
ανταγωνιστιικότητας
των επ
πιχειρήσεωνν του αγρο
οδιατροφικκού τομέα μέσω επισ
στημονικήςς τεκμηρίωσης της
αυθεντικότητας των τοπικώ
ών προϊόντω
ων στη διασυνοριακή
ή περιοχή και της δόμησης
δ
μηχανισ
σμών ενίσ
σχυσης τηςς αγροτική
ής επιχειρη
ηματικότητα
ας για τηην εμπορικκή τους
αξιοποίίηση σε εγχχώριες και διεθνείς
δ
αγγορές, σε σχχέση με τα χαρακτηριιστικά και τον
τ τόπο
παραγω
ωγής, τόσο για τα πιιστοποιημέννα (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ) όόσο και για
α τα μη
πιστοπο
οιημένα προϊόντα.
Η καινο
οτομική πρ
ροσέγγιση του
τ
έργου βασίζεται στη συνδυ
υασμένη χρρήση: α) Γεενετικής
ταυτότη
ητας, β) Ισ
σοτοπικού αποτυπώμ
ματος και γ)
γ Μικροβιακού προοφίλ, που καθιστά
δυνατή την ταυτοποίηση αυθ
θεντικότητα
ας σε σχέση με τα χαρακτηριστικκά των προ
οϊόντων,
τα μέσα
α παραγωγή
ής και την προέλευσή
π
ττους (βοταννική & γεωγγραφική).
Συνδυά
άζοντας επιιχειρησιακά
ά θεσμικού
ύς και ερευνητικούς φορείς μεε τις ανάγκκες των
επιχειρήσεων, το έργο θα συ
υμβάλει κα
αθοριστικά στο να απο
οκτήσουν τα
α τοπικά προϊόντα
π
ποιότηττας Βορείου
υ Αιγαίου και
κ Κύπρου ταυτότητα γνησιότητα
ας και διεθννώς αναγνωρίσιμο
brand‐n
name, ενισ
σχύοντας κα
αταλυτικά, με ανοιχττές για όλεες τις ΜΜ Ε εφαρμογγές, την
ανταγω
ωνιστικότητα
α των επιχεειρήσεων π
παραγωγής,, μεταποίησ
σης και εμππορίας αυθ
θεντικών
τοπικώνν προϊόντω
ων στις εγχώ
ώριες και διεεθνείς αγορ
ρές.
Η πρώτη συνάνττηση θα πρ
ραγματοπο
οιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλονττικής Ενημ
μέρωσης
Ορεινής Λάρνακα
ας στις 3 Οκκτωβρίου σ
στις 17:30 στην οποία
α θα γίνει εενημέρωση
η για τη
δυναμιική και τις προοπτικές
π
του έργου .

