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•
AGRISLES
• Elaboration and Development of a Transnational Strategy for Innovation in
Agriculture among the Mediterranean Islands (Δπεμεξγαζία θαη Αλάπηπμε
κηαο Γηεζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Καηλνηνκία ζηε Γεσξγία κεηαμύ ησλ
Νεζηώλ ηεο Μεζνγείνπ)
•
INTERREG IVB - MED
•

1.612.200,00 €

•

100.000,00 €

•
5/2009 - 6/2012
• Πεξηθέξεηα Κνξζηθήο (Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο) - Office du
Development Agricole et Rural de Corse (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) (Γαιιία)
• Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
• Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (Πξνζηέζεθε σο εηαίξνο θαηά ηελ θάζε
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ)
• Πεξηθέξεηα Σαξδελίαο (Γξαθείν Γεσξγηθήο Υπνζηήξημεο) - Sardegna
Agricoltura (Ιηαιία)
• Πεξηθέξεηα Σηθειίαο (Τκήκα Γεσξγίαο & Γαζώλ) - Regione Siciliana
(Ιηαιία)
• Τν Υπνπξγείν γηα ηελ Νήζν Γθόδν (Μάιηα)
• Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο - Γεσξγίαο & Φπζηθώλ Πόξσλ (Κύπξνο)
• Αδόξεο (Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Γεσξγίαο) - Governo dos Acores
(Πνξηνγαιία)
• Βαιεαξίδεο Νήζνη (Τκήκα Νεζησηηθήο Γεσξγίαο & Αιηείαο) - Govern de
les Illes Balears (Ιζπαλία)
•
Environment - Agriculture
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο αεηθόξνπ ζπζηήκαηνο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ λεζηώλ ηεο Μεζνγείνπ, έηζη ώζηε λα βειηησζνύλ νη
δπλαηόηεηεο γηα θαηλνηνκία θαη πεηξακαηηζκό θαη λα αλαπηπρζνύλ ιύζεηο πνπ
ζα βνεζήζνπλ ηε λεζησηηθή γεσξγία.
Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ έξγνπ είλαη:
 ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επθαηξηώλ, έηζη ώζηε
λα βξεζνύλ ιύζεηο θαη λα πηνζεηεζεί κία θνηλή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
θαηλνηνκία ζε πεηξακαηηθό ζηάδην γηα ηε λεζησηηθή γεσξγία
 ε δεκηνπξγία κίαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο θαη ελόο θνηλνύ πιάλνπ
ζρεδηαζκνύ (action plan), ππό ηελ επίβιεςε ηνπ επηζηεκνληθνύ δηθηύνπ
πνπ ζα αλαπηπρζεί
 ε θεθαιαηνπνίεζε θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο θαη ησλ θαιώλ θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ
ηεο Μεζνγείνπ

Παπαδοηέα
•Μειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ ληόπησλ πνηθηιηώλ ηνπ λεζηνύ ηεο Λέζβνπ
- παξάδνζε ηνπο ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ γηα επεμεξγαζία
ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ (δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ έρεη κόλν
ε ΠΒΑ, ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη νη θαζεγεηέο γεσπόλνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ).
{Πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τειηθή Έθδνζε ηνπ Οδεγνύ - Τνπηθέο Πνηθηιίεο
Λέζβνπ}

•Μειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ
από θνηηεηέο θαη ζύληαμε έθζεζεο) γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπηθώλ
πξντόλησλ. {Πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τειηθή Έθδνζε: Τνπηθέο Πνηθηιίεο
Λέζβνπ}
•Φάξηεο Τνπηθώλ Πνηθηιηώλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ (ειιεληθά θαη αγγιηθά)
•Παξαγσγή 250 αληηηύπσλ DVD ηεο Ηκεξίδαο - 18 θαη 19 Ννεκβξίνπ
2011 ζηε Μπηηιήλε θαη ηελ Αγία Παξαζθεπή – ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
έγηλε ε παξνπζίαζε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο κειέηεο ησλ ηνπηθώλ
πνηθηιηώλ, θαζώο θαη ηεο θαηαλάισζεο-πξνηίκεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ.
•Καηαγξαθή όισλ ησλ νπσξνθόξσλ ηεο Λέζβνπ - Μειέηε ησλ
ηνπηθώλ
πνηθηιηώλ
θαιιηεξγνύκελσλ
δέληξσλ
ηεο
Λέζβνπ
(εξσηεκαηνιόγηα, πίλαθεο κε ζηνηρεία θαη εθηάζεηο παξαγσγώλ,
πξννπηηθέο, θηι). {Πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τειηθή Έθδνζε: Τνπηθέο
Πνηθηιίεο Λέζβνπ}.
•Φπιιάδην κε ληόπηεο πνηθηιίεο Λέζβνπ θαη Λήκλνπ (Διιεληθά θαη
Αγγιηθά) {Τα πεξηζζόηεξα θπιιάδηα έρνπλ δηαλεκεζεί}
•Έθζεζε παξνπζίαζεο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Λατθώλ Αγνξώλ ζηε
Σηθειία
•Τειηθή Έθδνζε-ΒΙΒΛΙΟ: ‘Τνπηθέο πνηθηιίεο Λέζβνπ-παξόλ ή…θαη
κέιινλ’, πνπ ζπλνςίδεη θαη παξνπζηάδεη όια ηα παξαπάλσ.
•Σπκκεηνρή ζε όιεο ηηο επηηόπηεο επηζθέςεηο ζηηο ρώξεο ησλ εηαίξσλ
θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ κε ληόπηνπο θαιιηεξγεηέο θαη βηνηέρλεο.
•Σπκκεηνρή ζην θεζηηβάι Γεπζηγλσζίαο ζηελ Κνξζηθή όπνπ
κεηαθέξζεθαλ
κεγάιεο
πνζόηεηεο
ηνπηθώλ
πξντόλησλ
θαη
παξνπζηάζηεθαλ ζε ‘Πεξίπηεξν-Πάγθν’ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ
Αηγαίνπ.
•Σύληαμε Δγγξάθνπ (AGRISLES Manifesto) γηα ηε ‘Σπκκεηνρή ησλ
λεζηώλ ζηε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ελ όςεη ηνπ 2020’ πνπ ππεγξάθε
από όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.
•Σεηξά Φπιιαδίσλ "Ιζηνξίεο Δπηηπρίαο"

