
 
 

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους  

από τον χώρο της Βιολογικής Γεωργίας 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Φεβρουαρίου 2020, 11 π.μ.  

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω ZOOM  

 

Το έργο ORGANIC ECOSYSTEM, το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-2020» (ENI CBC MED 2014-2020) έχει στόχο να 

αναπτύξει το διασυνοριακό οργανικό οικοσύστημα της Μεσογείου μέσω της ενίσχυσης του 

αγροδιατροφικού τομέα. Συμμετέχουν εταίροι από την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τυνησία, την Ισπανία, την 

Ιταλία και την Ελλάδα. Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και είναι διάρκειας 3 ετών. Προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες για τον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας στη Μεσόγειο μέσω της υποστήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να δημιουργήσουν 

νέες εμπορικές συμμαχίες και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί/επιχειρηματίες που είναι πιστοποιημένοι για βιολογική καλλιέργεια ή 

σκοπεύουν να πιστοποιηθούν, μπορούν να έχουν τα εξής οφέλη από το έργο: 

1) Ελεύθερη συμμετοχή στο μεσογειακό οργανικό διασυνοριακό δίκτυο με στόχο την αύξηση της 

συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στον οργανικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 

ίδιος ο τομέας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του. 

2) Δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικής (online) βοήθειας που στοχεύει στη διευκόλυνση της δημιουργίας 

καινοτόμων αλυσίδων αξίας και της πρόσβασης σε νέες αγορές βιολογικών τροφίμων. 

3) Εκπαίδευση για τη δημιουργία και ενίσχυση καινοτόμων αλυσίδων αξίας στη βιολογική γεωργία. 

4) Συμμετοχή σε περιφερειακά και διασυνοριακά εργαστήρια για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών και ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων εμπορικών συμμαχιών. 

Στο τέλος αυτών των δραστηριοτήτων, οι 3 επιχειρήσεις που θα έχουν δημιουργήσει τις πιο ενδιαφέρουσες 

ιδέες / πρωτότυπα θα συμμετάσχουν σε μια διεθνή έκθεση αγροδιατροφής με κάλυψη των εξόδων από τον 

προϋπολογισμό του έργου ORGANIC ECOSYSTEM. 

Οι δραστηριότητες του έργου και τα κριτήρια συμμετοχής θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικτυακής συνάντησης. Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά. 

Για να συμμετάσχετε στην συνάντηση, πρέπει πρώτα  να εγγραφείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο:  https://events.iamb.it/p/event/oe210210.  

http://www.enicbcmed.eu/projects/organic-ecosystem
https://events.iamb.it/p/event/oe210210

