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Καινο
οτομία κα
αι νεοφυήςς επιχειρη
ηματικότη
ητα στην αγροδιαττροφική αλυσίδα
α
Ε
Εξαιρετικά
ν για την προώθηση
νέα
η της καινοττομίας και τη
ης νεανικήςς επιχειρημα
ατικότητας
στον το
ομέα της Κ
Κυπριακής γεωργίας κκαι της πρ
ροώθησης ττης ποιότηττας στην π
παραγωγή
κυπριακκών γεωργικκών προϊόνντων.
Τ ευρωπα
Το
αϊκό έργο AG
GROINNOE
ECO, σε μια
α περίοδο ό
όπου η ασφά
άλεια τροφίίμων και η
ανάγκη εξέλιξης κκαι διαφορο
οποίησης ττης γεωργία
ας είναι πλλέον επιβεβ
βλημένη, έρχεται να
προσφέέρει μια καινοτόμα ψη
ηφιακή πλα
ατφόρμα μεεταφοράς και διάχυσης της επισ
στημονικής
γνώσηςς στις γεωργγικές εφαρμο
ογές.
Στόχοι του έργου είναι η εφαρμογγή μιας, εύκκολης στη χ
Σ
χρήση, μεθο
οδολογίας μ
μεταφοράς
καινοτομίας στον αγροδιατρ
ροφικό τομέα, ενισχύο
οντας την ικανότητα των μικρ
ρομεσαίων
επιχειρή
ήσεων μέσ
σω ταυτόχρ
ρονης εφαρ
ρμογής τεχ
χνολογίας πληροφοριών/επικοινω
ωνίας και
εκπαίδεευσης. Σκκοπός η δημιουργγία ενός ανοικτού περιβάλλλοντος κα
αινοτόμου
επιχειρη
ηματικότητα
ας που θα
α χρησιμοπ
ποιηθεί για την αναβάθμιση τω
ων δυνατοτή
ήτων του
ανθρώπ
πινου δυνα
αμικού και την αειφο
ορική κοινω
ωνικό-οικονο
ομική ανάπ
πτυξη των τοπικών
κοινοτήττων.
Το έργο λαμβάνει χώρ
Τ
ρα στην περ
ριοχή της Μεσογειακής λεκάνης κα
αι των Βαλκκανίων και
συγκεκρ
ριμένα σε Ε
Ελλάδα, Κύπ
προ, Αλβανία και Βουλλγαρία. Το σ
συνολικό πο
οσό χρηματτοδότησης
ανέρχετται στις 905
5.352 χιλιάδ
δες ευρώ, κάτι που υποδεικνύει την βαρύτη
ητα και τηνν σημασία
ανάπτυξξης τέτοιων υποδομώ
ών που η ΕΕ θέλειι να εγκατταστήσει. Βασικοί
Β
πυ
υλώνες, η
αναγνώ
ώριση, η πο
οιοτική ολοκκλήρωση κα
αι η προώθ
θηση καινοττόμων επιχ
χειρηματικώ
ών λύσεων
στον αγγροδιατροφικό τομέα των χωρών που θα εμπλακούνν στο εν λό
όγω πρόγρ
ραμμα, με
ορίζοντα
α διακρατική
ής συνεργασίας και εφα
αρμογής.
Τ AGROIINNOECO επιθυμεί ννα στηρίξει καινοτόμα
Το
α επιχειρηματικά μονντέλα, να
ενθαρρύ
ύνει τις επ
πιχειρήσεις στη δημιο
ουργία και προώθησ
ση καινοτόμ
μων προϊό
όντων και
υπηρεσ
σιών και να προωθήσεει την δικτύω
ωση και την συμπλεγμ
ματοποίηση
η. Με αυτό το τρόπο
αποσκο
οπεί να δ
δημιουργήσ
σει μια κο
ουλτούρα επιχειρημα
ατικότητας, βοηθώντα
ας νέους
επιχειρη
ηματίες να ιδρύσουν και να διευ
υθύνουν τιςς δικές του
υς επιχειρήσ
σεις, διευκο
ολύνοντας
ταυτόχρ
ρονα την μεταφορά καινοτομίίας και καλών
κ
πρακτικών. Η πλατφό
όρμα του
AGROIN
NNOECO θ
θα εξελίξει ττην δυνατόττητα του τομ
μέα να επιχεειρεί ολοένα
α και περισσ
σότερο, σε
βαση στα
ένα περ
ριβάλλον όπου νέοι επιχειρηματ
ε
ίες θα μπο
ορούν να έέχουν ελεύθ
θερη πρόσβ
ποικίλα εργαλεία κκαι δεξιότηττες που χρ
ρειάζονται γγια να εφαρμόσουν τιις ιδέες του
υς σε μια
βιώσιμη
η επιχειρημα
ατική δραστηριότητα.
Ο ιδέες τω
Οι
ων νέων, πο
ολλές φορές και για σ
σειρά ετών π
παρέμεναν στα συρτά
άρια ή δεν
τοποθεττούνταν ποττέ σε μια κο
ολλά χαρτί, στερώνταςς τις χώρες από τη δυννατότητα εξξέλιξης και
διαφορο
οποίησης. Σε
Σ ένα τόσο
ο σημαντικό
ό τομέα, το έργο AGRO
OINNOECO
O, έρχεται ννα αλλάξει
αυτά τα
α δεδομένα
α και να αποτελέσει μια βάση δημιουργγίας προοπ
πτικών εξέέλιξης και
εποικοδ
δομητικής διιαχείρισης του λαμπρού
ύ νεανικού α
ανθρώπινου
υ δυναμικού
ύ της χώραςς μας.

