ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ
2016
ΓΙΚΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Αγαπητοί φίλοι,
Το πρώτο εξάμηνο του 2016 το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων ήταν ουσιαστικά
αδρανές. Παρόλα αυτά, τον Ιούλιο του εν λόγω έτους το ΔΒΠ επανήλθε στην ενεργό
δράση με αφορμή την έναρξη της υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΝΑ, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του HORIZON 2020, με
αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί εκ νέου αναζητώντας τρόπους για την επίτευξη των
στόχων του, παράλληλα με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ΚΑΤΑΝΑ και την
αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών, εθνικών και κοινοτικών. Στο πλαίσιο αυτό,
έγινε επικοινωνία με όλα τα μέλη, ώστε να αναθερμανθούν οι σχέσεις και να
διαπιστωθούν οι ανάγκες τους.
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο, έθεσε ως
κύριο μέλημα την επιχειρηματική στήριξη των μελών του και τη συνεισφορά με κάθε
τρόπο στην προώθηση του κλάδου των βιολογικών προϊόντων.
Αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις, κύριοι στόχοι αποτελούν η επίτευξη
συνεργειών τόσο σε επίπεδο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων όσο και σε επίπεδο
δυνητικών μελών, που ενστερνίζονται το όραμα και τις αξίες του ΔΒΠ με απώτερο
σκοπό, μεταξύ άλλων, η ισχυροποίηση της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας
των ελληνικών βιολογικών προϊόντων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο
εξωτερικό όπως επίσης και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ενεργών μελών του
Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους
ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας και μας βοήθησαν να υλοποιήσουμε τις
δράσεις μας, όλα τα μέλη του Δικτύου για τη στήριξη και την προσφορά τους, ενώ
προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
συνεργασία, το χρόνο που διέθεσαν και τις προσπάθειες που κατέβαλαν.
Δημήτριος Συμεωνίδης
Πρόεδρος Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων
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Διοικητικό Συμβούλιο 2016- 2018:
Αντιπρόεδρος:

Αθανάσιος Κουκάκης

Γενικός γραμματέας:

Πολυμάχη Συμεωνίδου

Οικονομικός επόπτης:

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος

Μέλος:

Θεόδωρος Πανταλέων

Μέλος:

Χαρίσης Αργυρόπουλος

Μέλος:

Νικολέτα Αυγήτα
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ΙΟΤΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ
2016

«Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων έργου ΚΑΤΑΝΑ»
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του
Ευρωπαϊκού έργου KATANA που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας
στις 5-6 Ιουλίου 2016. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου,
μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, αντάλλαξαν ιδέες και
απόψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι δεσμεύσεις της σύμβασης που έχει υπογράψει η κοινοπραξία
υλοποίησης του έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το

έργο

KATANA χρηματοδοτείται

από

το

Πρόγραμμα

Πλαίσιο

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020” και κατά τη
διάρκεια της υλοποίησής του θα ενισχυθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα.
Πέρα από την άμεση χρηματοδότηση που θα λάβουν, οι ωφελούμενοι του έργου θα
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης και να
δεχτούν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων θα αναλάβει τη διοργάνωση δράσεων
εκπαίδευσης και διάδοσης της γνώσης. Παράλληλα, θα έχει ενεργό ρόλο στη
δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον αγροδιατροφικό κλάδο σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση διατομεακών και διασυνοριακών
συμπράξεων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
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«Αποστολή Δελτίων Τύπου και Δημοσίευση Άρθρων»
Στάλθηκε μεγάλος αριθμός δελτίων τύπου σε έντυπα, ηλεκτρονικά και
τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
πορεία υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΝΑ αλλά και για τις δράσεις του Δικτύου
Βιολογικών Προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, δημοσιεύτηκε μεγάλος αριθμός σχετικών
άρθρων.

«Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και το Υποδίκτυο Καινοτομίας»
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων έγινε μέλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
2014 – 2020 και του Υποδικτύου Καινοτομίας με σκοπό τη στενότερη συνεργασία με
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τη δικτύωσή του με
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Σύμφωνα με
την

επίσημη

ιστοσελίδα

του,

στο

Εθνικό

Αγροτικό

Δίκτυο

συμμετέχουν

αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, Επιμελητήρια,
Ερευνητικά Κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER.
Επιπλέον, συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που
είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) είναι :


Η διασύνδεση των μελών του



Ο εντοπισμός και η ανάλυση ορθών πρακτικών για την αγροτική ανάπτυξη
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Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο



Η παροχή τεχνικής στήριξης για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής
συνεργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ



Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Εθνικά
Αγροτικά Δίκτυα των άλλων Κρατών Μελών

Οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων του ΕΑΔ είναι:


Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων



Οργάνωση θεματικών συναντήσεων εργασίας



Εκδόσεις όπως ενημερωτικά δελτία του ΠΑΑ, περιοδικό, θεματικοί ή
μεθοδολογικοί φάκελοι και οδηγοί για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης



Λειτουργία βάσεων δεδομένων για συλλογή και ανάδειξη ορθών πρακτικών



Δημιουργία ιστοχώρου (site) σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και χρήση
ηλεκτρονικών εργαλείων δικτύωσης.
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ΟΚΣΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
2016

«Κατάθεση Πρότασης»
10/10/2016 κατατέθηκε concept note με τίτλο “Bipartite open forum for
employment in agri-food sector” στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Improving Social
Dialogue in Working Life Grant Scheme.

«Brokerage Event με τίτλο “Έρευνα & Καινοτομία: Το κλειδί για την
ανάπτυξη”»
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων παρουσίασε
το ευρωπαϊκό έργο ΚΑΤΑΝΑ στο Brokerage Event με τίτλο «Έρευνα & Καινοτομία: Το
κλειδί για την ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης. Το Brokerage Event συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life” στο
πλαίσιο του έργου FOODPRINT, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε μία παρουσίαση
του έργου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και B2B συναντήσεις.
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«Orange Grove Agri-Food Entrepreneurship Masterclass»
Στις 11 – 14 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Orange
Grove Agri-Food Entrepreneurship Masterclass, που διοργανώθηκε από την
Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Ολλανδική εταιρεία Starlife, η οποία ασχολείται
με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, κλήθηκε για
τη διεξαγωγή του Masterclass σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία AgriEnt AgriEntrepreneurship / Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
του χώρου συνεργασίας “OK!Thess” του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας
Tropos Branding. Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στις δράσεις
δικτύωσης της εκδήλωσης την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια των
οποίων οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν παρουσίασαν τα επιχειρηματικά
τους σχέδια στο κοινό, το οποίο κλήθηκε να ψηφίσει την καλύτερη. Από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση προέκυψαν 3 υποβολές προτάσεων για το ΚΑΤΑΝΑ και
προοπτικές για περαιτέρω συνεργασίες.

«Κατάθεση Πρότασης»
14/11/2016 κατατέθηκε concept note με τίτλο “Mitigating climate change
through the sustainable management of agricultural biodiversity” στο πλαίσιο της
πρόσκλησης “Capacity Building in the Field of Climate Change in Turkey Grant
Scheme”.
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«1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014-2020»
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) –
Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας διοργάνωσε διήμερο Συνέδριο με θέμα
«Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο» που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 - 22 Νοεμβρίου 2016, με το Δίκτυο
Βιολογικών Προϊόντων να δηλώνει σε αυτό το Συνέδριο.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και η υποστήριξη των
φορέων αγροτικής ανάπτυξης για την ενθάρρυνση δημιουργίας συμπράξεων
καινοτομίας. Η συνεργασία των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και
επιστημονική κοινότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση κόστους
παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών, που
εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην
κλιματική

αλλαγή, αποτελούν

βασικές προτεραιότητες

του

ΠΑΑ 2014-2020.

Με την παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ γεωργών,
κτηνοτρόφων, λοιπών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα, και ερευνητικών
ιδρυμάτων, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, δόθηκε η ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για τη δημιουργία δυνητικών
σχημάτων συνεργασίας που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 16.1
«Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»
του ΠΑΑ.

9

«Εκδήλωση για το KATANA στο INNOVATHENS»
Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στην παρουσίαση του έργου
KATANA που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της περιόδου υποβολής
των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων. Η παρουσίαση έγινε στο INNOVATHENS την
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και ξεκίνησαν από επιταχυντές
αντίστοιχους με το ΚΑΤΑΝΑ. Στο δεύτερο μέρος, έγινε μία λεπτομερής παρουσίαση
του τρόπου λειτουργίας του ΚΑΤΑΝΑ και της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής
του σύντομου βίντεο που απαιτείται από τους υποψηφίους αντί για μία τυπική
αίτηση συμμετοχής. Ακολούθησε σχετική συζήτηση, κατά την οποία λύθηκαν όλες οι
απορίες του κοινού. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ένα panel ειδικών ανέλυσε
θέματα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα, τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών σε αυτόν καθώς και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει
το ΚΑΤΑΝΑ στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

«5ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας»
Την

Παρασκευή
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Δεκεμβρίου

2016

πραγματοποιήθηκε

το

Συνέδριο

Αγροτεχνολογίας, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College, με θέμα « Η
συμβολή των μικροοργανισμών στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και την
υγεία». Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε και αυτή τη φορά στη
διοργάνωση του Συνεδρίου ως υποστηρικτής. Εκπρόσωπος μίας εταιρείας – μέλους
του Δικτύου συμμετείχε στην εκδήλωση ως εισηγητής.
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«Ενημερωτικό Workshop στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και
Αvάπτυξης»
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και
Ανάπτυξης

της

Πολυτεχνικής

Σχολής

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα την καινοτομία στον
αγροδιατροφικό τομέα. Το κοινό, αποτελούμενο από φοιτητές και ακαδημαϊκούς,
είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που
προσφέρει το έργο ΚΑΤΑΝΑ. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες
συζήτησαν για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα και την ανάπτυξη μιας
καινοτόμου ιδέας.
Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι φορείς εκπαίδευσης και έρευνας. Νέες ιδέες
αναπτύσσονται εκεί αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ
αυτών και της αγοράς. Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία
γεφυρών μεταξύ του πανεπιστημιακού και επιχειρηματικού τομέα. Δεν είναι λίγα τα
παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από ομάδες φοιτητών, που
ανέπτυξαν

και

προώθησαν

στην

αγορά

Πανεπιστήμια.
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ιδέες

που

δημιουργήθηκαν

στα

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου:
Mε στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μελών για νέα και
εξελίξεις του κλάδου των βιολογικών προϊόντων, το Δίκτυο απέστειλε στα μέλη του
ενημερώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε:
 Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 Συνέδρια και σεμινάρια
 Εκθέσεις
 Επιχειρηματικές αποστολές και εκδηλώσεις
 Χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 Αιτήματα εταιρειών για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών
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