Καινο
οτομία κ
και νεανική επιχ
χειρημα
ατικότητ
τα στην
αγροδια
ατροφική
ή αλυσίδα
δα
Εξαιρετικά νέα για
Ε
α την π
προώθηση της καιννοτομίας και της νεανικής
επιχειρη
ηματικότητα
ας στον τομ
μέα της Κυπ
πριακής γεω
ωργίας καιι της προώθ
θησης της ποιότητας
στην πα
αραγωγή κυ
υπριακών γεεωργικών π
προϊόντων.
Το ευρωπαϊϊκό έργο AG
Τ
GROINNOEC
CO, σε μια π
περίοδο όπ
που η ασφάλεια τροφίμ
μων και η
ανάγκη εξέλιξης κ
και διαφοροποίησης ττης γεωργία
ας είναι πλ
λέον επιβεβ
βλημένη, έρ
ρχεται να
προσφέέρει μια καινοτόμα ψη
ηφιακή πλα
ατφόρμα μεεταφοράς κ
και διάχυση
ης της επιστημονικής
γνώσηςς στις γεωργ
γικές εφαρμ
μογές.
Σ
Στόχοι
του έέργου είναιι η εφαρμογ
γή μιας, εύκ
κολης στη χ
χρήση, μεθο
οδολογίας μεταφοράς
καινοτο
ομίας στον αγροδιατρ
ροφικό τομέα, ενισχύ
ύοντας την ικανότητα
α των μικρ
ρομεσαίων
επιχειρή
ήσεων μέσω
ω ταυτόχρ
ρονης εφαρ
ρμογής τεχ
χνολογίας π
πληροφοριώ
ών/επικοινω
ωνίας και
εκπαίδεευσης. Σκ
κοπός η δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλ
λοντος κα
αινοτόμου
επιχειρη
ηματικότητα
ας που θα
α χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση τω
ων δυνατοτή
ήτων του
ανθρώπ
πινου δυναμικού και την αειφο
ορική κοινω
ωνικό-οικοννομική ανάπτυξη τωνν τοπικών
κοινοτήτων.
Το έργο λαμ
Τ
ρα στην περιοχή της Μεεσογειακής λεκάνης κα
αι των Βαλκ
κανίων και
μβάνει χώρ
συγκεκρ
ριμένα σε Ε
Ελλάδα, Κύπ
προ, Αλβανία και Βουλ
λγαρία. Το συνολικό
σ
πο
οσό χρηματτοδότησης
ανέρχετται στις 905
5.352 χιλιάδ
δες ευρώ, κάτι που υποδεικνύει την βαρύτη
ητα και τηνν σημασία
ανάπτυξξης τέτοιω
ων υποδομώ
ών που η ΕΕ θέλει να εγκατταστήσει. Βασικοί
Β
πυλώνες, η
αναγνώ
ώριση, η πο
οιοτική ολοκ
κλήρωση κα
αι η προώθ
θηση καινοττόμων επιχ
χειρηματικώ
ών λύσεων
στον αγ
γροδιατροφ
φικό τομέα των χωρώ
ών που θα εμπλακούνν στο εν λό
όγω πρόγρ
ραμμα, με
ορίζοντα
α διακρατικ
κής συνεργα
ασίας και εφ
φαρμογής.
Τ AGROIN
Το
NNOECO επ
πιθυμεί να
α στηρίξει καινοτόμα επιχειρημ
ματικά μονντέλα, να
ενθαρρύ
ύνει τις επ
πιχειρήσεις στη δημιο
ουργία και προώθησ
ση καινοτόμ
μων προϊό
όντων και
υπηρεσιών και να προωθήσει την δικτύωση και τη
ην συμπλεγματοποίηση
η. Με αυτό το τρόπο
δημιουργήσεει μια κο
ουλτούρα επιχειρημα
ατικότητας, βοηθώντα
ας νέους
αποσκοπεί να δ
ηματίες να ιδρύσουν κ
και να διευ
υθύνουν τιςς δικές τους επιχειρήσ
σεις, διευκο
ολύνοντας
επιχειρη
ταυτόχρ
ρονα την μεταφορά καινοτομίας και κ
καλών πρα
ακτικών. Η πλατφό
όρμα του
AGROINNOECO θα εξελίξει την δυνατότητα του τομέέα να επιχειιρεί ολοένα και περισσ
σότερο, σε
ριβάλλον όπου
ό
νέοι εεπιχειρηματτίες θα μπο
ορούν να έέχουν ελεύθ
θερη πρόσβαση στα
ένα περ
ποικίλα εργαλεία και δεξιότη
ητες που χρ
ρειάζονται για να εφα
αρμόσουν ττις ιδέες τους σε μια
βιώσιμη
η επιχειρημα
ατική δρασττηριότητα.
Ο ιδέες τω
Οι
ων νέων, πο
ολλές φορές και για σειρά
σ
ετών παρέμεναν στα συρτά
άρια ή δεν
τοποθεττούνταν ποττέ σε μια κο
ολλά χαρτί, στερώνταςς τις χώρες από τη δυννατότητα εξέέλιξης και
διαφορο
οποίησης. Σ
Σε ένα τόσο
ο σημαντικό
ό τομέα, το
ο έργο AGR
ROINNOECO,, έρχεται να αλλάξει
αυτά τα
α δεδομένα
α και να αποτελέσει μια βάση
η δημιουργ
γίας προοπ
πτικών εξέλιξης και
εποικοδ
δομητικής διαχείρισης ττου λαμπρο
ού νεανικού ανθρώπινο
ου δυναμικο
ού της χώρα
ας μας.

Συνάντη
τηση ενη
ημέρωση
ης
γ
για το Ε
Ευρωπαϊϊκό έργο AGROIINNOEC
CO

Το Τεχνολ
Τ
λογικό Πα
ανεπιστήμιο
ο Κύπρου,, πρωτοπό
όρο ερευννητικό ίδρ
ρυμα της
χώρας μας σε θέέματα Γεω
ωτεχνικών Επιστημώνν και Διαχείρισης Πεεριβάλλονττος και η
εταιρία
α Agrotech
h Innovatio
ons Ltd, α
αμιγής ετα
αιρία συμβ
βουλευτικώ
ών υπηρεσ
σιών του
Αγροδιατροφικού
ύ τομέα διο
οργανώνου
υν συνάντη
ηση ενημέρ
ρωσης για ττο ευρωπα
αϊκό έργο
NNOECO π
που έχει ω
ως θέμα τη
ην προώθη
ηση της κ
καινοτομίαςς και της νεανικής
AGROIN
επιχειρ
ρηματικότητας στην α
αγροδιατρο
οφική αλυσ
σίδα.
Στο έργο AGROINNO
Σ
OECO συμμετέχουν εκτός από
ό την Κύπ
προ, η Ελ
λλάδα, η
Αλβανία
α και η Βο
ουλγαρία κ
και το όλο εγχείρημα
α διενεργείτε κάτω α
από το πλα
αίσιο του
ευρύτερου προγ
γράμματος INTERREG
G Balkan-M
Mediterran
nean και συγχρηματτοδοτείτε
από πό
όρους της Ε
Ευρωπαϊκή
ής ένωσης και εθνικούς πόρουςς των συμμετεχουσώνν χωρών.
Τ
Το
έργο AGROINN
NOECO στοχεύει σ
στην δημ
μιουργία ενός διακρατικού
‘οικοσυ
υστήματος’’ καινοτο
ομίας για την ωρ
ρίμαση κα
αι στήριξξη της νεοφυούς
ν
επιχειρ
ρηματικότητας στον Αγροδιατρ
ροφικό τομ
μέα. Κύριο
οι στόχοι του έργου
υ είναι η
βελτίωσ
ση της ικα
ανότητας ττου επιχειρ
ρηματικού γεωργικού τομέα τω
ων συμμεττεχουσών
χωρών να προάγ
γουν καινοτόμες δρ
ράσεις όπο
ου πιθανοί νεοφυείς επιχειρημ
ματίες με
βιώσιμεες επιχειρη
ηματικές ιδ
δέες να απ
ποκτούν τα
α ποικίλα εργαλεία και δεξιότητες που
χρειάζο
ονται για ννα τις υλοποιήσουν και να τις μετουσιώσουν σε μια βιώσιμή
ή νεοφυή
επιχείρ
ρηση.
Η πρώτη συνάντησ
ση θα πρ
ραγματοπο
οιηθεί στο
ο Κέντρο Περιβαλλ
λοντικής
Ενημέρ
ρωσης Ορ
ρεινής Λάρ
ρνακας σττις 3 Οκττωβρίου σ
στις 17:30 στην οποία
ο
θα
αναζηττηθούν ενδ
διαφερόμε
ενοι για να
α συμμετάσ
σχουν χωρ
ρίς κόστοςς στα εκπα
αιδευτικά
εργασττήρια που θα ακολου
υθήσουν σ
στην πορείία υλοποίη
ησης του π
προγράμμα
ατος.

