
1. ΑΓΡΟΔΙΑΙΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/07/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/07/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 24
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ημφίδα Δράσεις ανάδειξης και χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα των αγροδιατροφικών παραδόσεων

Αγροδκηροφή και πολιτιστική κληρονομιά
χρηματοδότησης
έως και 70
Κατά τη Μρκαα της ημερίδας ο

Μένος έδωσε έμφαση σης ευκοιρ
εως not 70 χρημστοδότηοΐ που

ηαρουοοίονιικ μεαω του SME

Instrument uxj ερναληοιι της Ei
μΝψομεαακς επιχειρηθείς το σπα

δΜιψινεται σε τρεις φάσεις
Φοοη 1 Περιλαμβάνει οι μελέτη

Δρόσος που αναδεικνύουν την αξία της
αγροδιατροφικής πολιτιστικής κληρονομιάς

καθώς επίσης εθνικά και ευρωπαϊκά

προγράμματα για τη χρηματοδότηση

προτάσεων στον τομέα των
αγροδιατροφικών

παραδόσεων παρουσιά
οτηκαν στην ημερίδα με τιτλο Οι Αγρα
διατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική
Κληρονομιά Έρευνα Διαφύλαξη Ανάδειξη

η οποία διοργανώθηκε πρόσφατα
από m Διεύθυνση Νεώτερου Πολιηοτικοϋ
Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

του υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών Η ημερίδα διοργανώθηκε

στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας

που έχει υπογραφεί μεταξύ
του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη
τισμού και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών με σκοπό την προβολη του
αγροδιατροφικού πολιτισμού και ενγένει
του αγροτικού χώρου της Ελλάδας ως
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο
πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης της
UNESCO για τη Διαφύλαξη της Αυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότερο

οπό l70 άτομο από συνεταιρισμούς
από παραγωγούς παραδοσιακών άγρα
τικών προϊόντων από στελέχη μουσείων
και πολιτιστικών φορέων που ενδιαφέρονται

νια την ανάδειξη της αγροδιατρα
φικής παράδοσης ως πολιτιστικής κληρονομιάς

από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

και τοπικών θεσμών καθώς και
από πανεπιστημιακούς και φοιτητές σχολών

που σχετίζονται με τη μελέτη της
αγροδιατροφικής κληρονομιάς

Οι στόχοι της εκδήλωσης οι οποίοι
σύμφωνα με τους διοργανωτές της επιτεύχθηκαν

σε μεγάλο βαθμό ήταν

Η γνωριμία φορέωνκαι προσώπων που
σχετίζονται με τοναγροδιατροφικό τομέα
και τη διαχείριση της αγροδιατροφικής
κληρονομιάς με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη

της Αυλης Πολιτιστικής Κλήρα
νομιάςτης UNESCO 2003 καθώς και με
την εφαρμογή της στη χώρα μας

Η ενημέρωση για τη διαδικασία ένταξης
στοιχείων της αγροδιατροφικής κλήρο
νομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Αυλης Πο
λιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας ay
la culture.gr και στους διεθνείς καταλόγους

που προβλέπονται από τη Σύμβαση
για ιη Διαφύλαξη υτς Αυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO 2003

Η παρουσίαση προγραμμάτων που

μποραύν να στηρίξουν με πολλούς τρόπους

njc χρηματοδότηση τη μελέτη
την ανάδειξη και τη διαφύλαξη των αγρα
διατροφικών παραδόσεωνως άυλης πο
λιτιστικής κληρονομιάς

Hcwάδt^ξnmςδιuIpoφιληςrlc>λιπoτικής
κληρονομιάςως πεδίου διετη<πημονικών
εργασιώνφοιτητώντόσο του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου όσο και άλλων σχολών
και τμημάτων των πανεπιστημίων και
των ΤΗ της χώρας

Ο συντονισμός και η ανταλλαγή απόψεων

μεταξύ παραγωγών ειδικών επιστημόνων

δημόσιων υπηρεσιών και άλλων

φορέων για τη ουστηματική διεπιστημονική

προσέγγιση των αγροδιατρα
φικών παραδόσεωνως πολιτιστικής κλη
ρονομιάς και τηναξιοποίηση των συνεργασιών

αυτών εκ μέρους του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στη διάρκεια της ημερίδας λειτούργησαν

και δύο παράλληλα εργαστήρια
το πρώτο για την παρουσίαση ευρωπαϊκών

και εγχώριων προγραμμάτωνγια τη
χρηματοδότηση προτάσεων στον τομέα
των αγροδιατροφικών παραδόσεων ενώ
στο δεύτερα παρουσιάστηκανερευνητικές
εμπειρίες και διατυπώθηκαν ιδέες για
τη σχεδίαση και την εκπόνηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα τη
μελέτη και την ανάδειξη του αγροδια
τροφικού πολιτισμού της Ελλάδας

Στο πρώτο εργαστήριο συμμετείχε
και το Εθνικό ΚέντραΤεκμηρίωσης ΕΚΓ

καθώς ο Γεώργιος Μέγας σύμβουλος
Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής
για Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας fll lb στο ευρωπαϊκό

κ

ψοχκ

σκοηιιοτπτας εχτιμικηι κίνδυνου μελέτες
σχεδιασμού μελέτες αγοράς διερεύνηση
διανοητικής όκκτηοιος un αποκοπή

ηοοο lump-sum 50,000 ευρω ανο εργο
osa ανά συνιμειεχουοο επιχείρηση ι

ηρατποτι 9+1 σελίδες δάρκεια 6 μήνες
Φάση 2 Περιλαμβάνει την τεχνολογική
ανάπτυξη με δημιουργία προτύπου
σχεδιασμός έλεγχος εφαρμογής δαιαμή

επίδειξη 500.000 2.500000 ευρω
έως και το 70 των εηλεδμων
δοτκινωνί,δ^ιρκειοεναειοςδυοπιικοι
ως αηοαλεομα να ένα νεο πμοιον

διεργασία ή υηηρεαια
Φοοη 3 Συμβουλευτική για

εμηορευμεποηοιηοη
Εηιοης ευκαριες δικτύωσης παρέχονται
και μέσω της ευρωηακης κοινοπραξίας
WNO-4-AGWFOO0 στόχος της οποίας
ε.Ν*»ηεν»χυση της συνεργασίας ανάμεσα
σε περισσότερες αηο 1 1 οαπομμυρο
μκρομεσαιες ετκειρήσεις νου

αγροδοτροφβου νομέα παρέχοντος
ευκαιρκς σύνεργατκης καινό νομιος μέσω
διειδικτυου κα διοδικτυσκα εργαλεηκαι
εφαρμογές γ»α τη βελτίωση των

συνεργασιών στον ιγ«*ριμίνο τομέα

πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 παρουσίασε
τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης

για επιχειρήσεις και οργανισμούς
με έμφοση στην εξωστρέφεια και την
καινοτομία δεδομένου ότι το ΕΚΓ είναι
ταυτόχρανα και συντονιστής του Enterprise

Europe Network-Hellas του μεγαλύτερου

ελληνικού δυαύου επιχειρηματικής

υποστήριξης και μέλος της κοινό
προξίας του ευρωπαϊκού έργου ΙΝΝΟ
4AGRIF00D

Ως οτιντονιστης του Enterprise Europe
Network-Hellas το ΕΚΓ υποστηρίζει καινοτόμες

και εξωστραφετς ελληνικές επιχειρήσεις

σε 17 κλάδους μεταξύ των
οποίων και ο τομέας της αγροδιατροφής
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση
σενέεςαγορές και σε κεφάλαιαγια έρευνα
και ανάπτυξη μέσα από χρηματοδοτικά
προγράμματα και εργαλεία όπως ο Ορίζοντας

2020 και το SME Instrument Επιπλέον

μέσω των εξατομικευμένων υπηρεσιών

τυμβουλευτικής και διαχείρισης
της καινοτομίας και του scaling up των

επιχειρήσεων που παρέχει οι ενδιαφερόμενοι

μπορούννα βοηθηθούν και στην
εύρεση της κατάλληλης τεχνολογίαςγια
βελτίωση της καινοτομίας

Ο κ Μέγας παρουσίασε τις ευκαιρίες
δικτύωσης που προσφέρονται μέσω του
Enterprise Europe Network-Hellas όπως
αυτέςδιακρίνονται από τα αποτελέσματα
για την περίοδο 2008-2016 στα οποία
περιλημβάνονται 740 επιχειρηματικές
τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες

1560 προφίλ ελληνικών επιχειρήσεων

που διακινήθηκαν στην Ευρώπη
645 εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων

και 40.000 ερωτήματα επιχειρήσεων

και οργανισμών τα οποία
απαντήθηκαν SiD:iini797
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