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Τι είναι Καινοτομία?
«Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται με επιτυχία»

(EIP-AGRI)

«εμπορική αξιοποίηση της καινούργιας ιδέας 
ως εργαλείο της επιχειρηματικότητας »

• Νέα ιδέα (τεχνολογική ή μη, οργανωτική ή
κοινωνική) ή κάποια υφιστάμενη ιδέα που
εφαρμόζεται κάτω από καινούργιες συνθήκες
(γεωγραφικές, περιβαλλοντικές, κ.λπ.),

• Αποτέλεσμα έτοιμο προς άμεση εφαρμογή,

• Δυνατότητα εφαρμογής σε ευρύ πεδίο.



Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
για την παραγωγικότητα & τη βιωσιμότητα 

της γεωργίας

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας

Κοινή πλατφόρμα συνεργασίας με στόχο την 
οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στην επιστήμη 
και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων 

στην πράξη

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/


Μέτρο κλειδί???

Μέτρο 16: Συνεργασία 

Μ16.1: Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία 
επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Τι είναι οι Επιχειρησιακές Ομάδες?

» Δίκτυα ενδιαφερόμενων

» Ομάδες συζήτησης

» Θεματικές ομάδες συντονισμού

» Συμβούλια ενδιαφερόμενων μερών



Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ)

Φορείς που εργάζονται μαζί σε ένα έργο, 
με στόχο την καινοτομία και την 

παραγωγή συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων

 Γεωργοί – κτηνοτρόφοι
 Επιχειρήσεις Αγρο-διατροφικού τομέα

 Σύμβουλοι
 Ερευνητές

 Πανεπιστήμια
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 …..



Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ)
 Έχουν νομική οντότητα 

 Συντάσσουν εσωτερικό κανονισμό με σαφή κατανομή 
αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, κ.λπ.

 Απαρτίζονται από 2 ή περισσότερα μέλη

 Συμβάλλουν στους στόχους της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα & βιωσιμότητα της γεωργίας (άρθρο 
55 καν. 1305/2013)

 Τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στο 
γεωργικό τομέα

 Καταρτίζουν Επιχειρηματικό Σχέδιο (διάρκειας έως 3 
έτη)



Τι αναμένουμε από τις ΕΟ των ΕΣΚ???

Σε τι θα πρέπει να επενδύσουμε?

• Μείωση του ελλείμματος καινοτομίας στο γεωργικό τομέα

• Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ γεωργικής έρευνας και 
γεωργικής πρακτικής

• Μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στην πράξη

• Ενίσχυση της ροής των πληροφοριών μεταξύ των δρώντων 

Τι θα πρέπει να αποφύγουμε?

• Αναζήτηση ενίσχυσης για λόγους έρευνας ή απλής χρηματοδότησης 
και όχι εφαρμογής των αποτελεσμάτων

• Έργα τα οποία δεν:
– αναπτύσσουν, δεν δοκιμάζουν  και δεν εισάγουν  άμεσα εφαρμόσιμη γνώση

– περιλαμβάνουν  τους τελικούς αποδέκτες της γνώσης (αγρότες, βιομηχανία 
τροφίμων)

– περιγράφουν σαφείς σχέσεις και στόχους μεταξύ των συμμετεχόντων

– στοχεύουν σε σαφή αποτελέσματα

– διαχέουν τη γνώση



Μ16.1/16.2: ‘Ίδρυση & λειτουργία επιχειρησιακών 
ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 1: ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 2: υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των 
Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στο γεωργικό τομέα (επιχειρήσεις γεωργίας, 

κτηνοτροφίας και τροφίμων που αποτελούν γεωργικό προϊόν)

80εκ. € 40%



Είδος στήριξης / επιλέξιμες δαπάνες 
(1/2)

Δράση 1: Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων 

Μελέτες σκοπιμότητας

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου της ΕΟ

Έξοδα εμψύχωσης και κινητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των διοργανώσεων 
μεταφοράς γνώσης και προσέλκυσης νέων μελών

Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την 
οργάνωση της μορφής της συνεργασίας

έως 30,000€ για 
συνεργασία σε  

τοπικό και 
περιφερειακό 

επίπεδο

έως 60,000€ για 
συνεργασία σε 
εθνικό επίπεδο

έως 90,000€ για 
συνεργασία σε 

διακρατικό 
επίπεδο

Επιχορήγηση 100% 
επιλέξιμων 
δαπανών 



Είδος στήριξης / επιλέξιμες δαπάνες 
(2/2)

Δράση 2: Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ΕΟ

 Κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που 
διαθέτουν τα μέλη για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των 
αποτελεσμάτων

 Ανθρωπο-ημέρες προσωπικού (πχ εργασία ερευνητή ή δοκιμή 
εφαρμογή) που αφορούν στην πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές 
δραστηριότητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού

 Επενδυτικές δαπάνες παρεμφερείς με αυτές του Μ04 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού»

 Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων

ΑΜΘ, ΘΕ, ΗΠ, ΔΕ, 
ΚΜ, ΙΟ, ΠΕ, ΚΡ= 50% ΒΑ, ΝΑ = 

75%
ΔΜ, ΣΤΕ, ΑΤ= 40%

+
20%

 120 χιλ. € σε περιφερειακό-
τοπικό επίπεδο

 240 χιλ. € σε εθνικό επίπεδο
 360 χιλ. € για διακρατική 

συνεργασία 



Αρχές επιλογής (1/2) 

Δράση 1: Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων 

 Σύνθεση της ΕΟ, ως προς τις δεξιότητες, προσόντα 
και γνώση που απαιτούνται και συμβάλλουν στην 
επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου και 
στη διάδοση των αποτελεσμάτων

Ποιότητα οργάνωσης δραστηριοτήτων

 Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και 
μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την ανταλλαγή 
γνώσεων & εμπειριών

 Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων



Αρχές επιλογής (2/2) 

Δράση 2: Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ΕΟ

Πρόταση για έργο που οδηγεί σε σαφή και 
άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα

Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων της ΕΟ 

Αποδεδειγμένη διαχειριστική ικανότητα του 
συντονιστή

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου και 
συμβολή του στις προτεραιότητες της ΕΕ



Μερικές ιδέες…
 Νεοεισερχόμενοι στη γεωργία: Προώθηση της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας

 Συγκριτική αξιολόγηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής 
απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 Καινοτόμα διαχείριση των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων

 Διαχείριση μόνιμων βοσκοτόπων

 Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και κερδοφορία της Γεωργίας

 Καινοτομία στη διαχείριση λιπασμάτων για την επίλυση της 
διένεξης μεταξύ της ανάγκης για λίπανση και των κανονιστικών 
απαιτήσεων όσον αφορά στην ποιότητα νερών

 Ενσωμάτωση της διάστασης της γεωργίας ακριβείας

 Παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων 



Μερικές ιδέες…
 Νερό και Γεωργία: Στρατηγικές προσαρμογής σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης

 Μείωση του κόστους των εισροών 

 Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής

 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη 
Γεωργία

 Καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της 
ελληνικής κτηνοτροφίας όπως για παράδειγμα του γίδινου 
γάλακτος. 

 Υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την 
υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση των φτωχών σε 
οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών

 …



Διάχυση των αποτελεσμάτων
• Υποχρέωση διάχυσης αποτελεσμάτων ως 

προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης

• Δημιουργία γνώσης, ελεύθερης για χρήση από 
όλους

• Ενημέρωση για τα αποτελέσματα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας της ΕΟ με στόχο την 
προσέλκυση και άλλων μελών/γνώσης

• Χρήση κοινής φόρμας, όμοιας με αυτή της ΕΣΚ για 
την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

• Διάχυση των αποτελεσμάτων και μέσω ΕΑΔ σε 
εθνικό επίπεδο



Ενδιάμεσοι «Μεσίτες» Καινοτομίας

Εύρεση ιδεών και μορφοποίησή τους 

Εύρεση της καταλληλότερης πηγής ενίσχυσης

Εύρεση των καταλληλότερων εταίρων

Δημιουργία μιας ομάδας και ενός σαφούς 
έργου



Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας!


