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Η περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου χαρακτηρίζεται από χαμηλές επιδόσεις στην και-
νοτομία, περιορισμένες δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεπαρκή 
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων, χαμηλές συνέρ-
γειες μεταξύ του αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου, και μικρή εφαρμογή 
φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών.
Από την άλλη, υπάρχουν κάποια δυνατά σημεία, όπως η ύπαρξη ποιοτικών γεωρ-
γικών προϊόντων, η ύπαρξη ενός αριθμού ανταγωνιστικών και πολύ δραστήριων 
ερευνητικών και καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων, αν και με λίγες ενδοπεριφε-
ρειακές κοινές δραστηριότητες, και η ύπαρξη της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), όπου μπορεί να εστιαστεί η διακρατική 
συνεργασία, για να βρει λύσεις στο κοινό πρόβλημα της εξωστρέφειας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων.
Το πεδίο είναι περίπλοκο και απαιτεί πολλή γνώση στον τομέα της διεθνοποίησης, 
της πρόσβασης στην αγορά, της χρηματοδότησης, της δικτύωσης, της ικανότητας 
να καινοτομούν, της μεταβίβασης επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της δι-
ασυνοριακής και διακλαδικής συνεργασίας και των φιλικών προς το περιβάλλον 
καλλιεργητικών πρακτικών. Επίσης, προϋποθέτει την ενσωμάτωση νέων μορφών 
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ο σχεδιασμός, η οικολογική αντί-
ληψη, και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
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Ο κύριος στόχος του έργου INNOVAGRO είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου 
για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην 
περιοχή της Αδριατική-Ιονίου.
Το έργο INNOVAGRO επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών ανά-
μεσα στους αγρότες, στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, στα ερευνητικά ινστιτού-
τα, στις δημόσιες αρχές και στις Μ.Κ.Ο. για:

Α. την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών προϊόντων, 
Β. την ανάπτυξη της διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, 
Γ. την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής 10 εταίρους από την Ελ-
λάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και την Αλβανία:
 3 ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια με εκτενή εμπειρία στην επιχειρηματι-
κή καινοτομία και στην αγροτική ανάπτυξη
 3 επιμελητήρια/ενώσεις επιμελητηρίων που εκπροσωπούν πλήρως τις μικρομε-
σαίες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στις περιοχές τους
 1 αγροτική συνομοσπονδία
 2 περιφερειακές/τοπικές αρχές
 1 δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια αποτελέσματα του έργου INNOVAGRO είναι τα εξής: 
 Η ίδρυση ενός Διακρατικού Συνεργατικού Δικτύου στους κλάδους της αγρο-
διατροφής και του τουρισμού κατά τη διάρκεια Εργαστηρίου Κεφαλαιοποίησης, το 
οποίο  βασίζεται στα αποτελέσματα των 7 ειδικών θεματικών εργαστηρίων δικτύω-
σης και των 6 Εκδηλώσεων Εξωστρέφειας. 
 Η ανάπτυξη και η πιλοτική δοκιμή ενός Ψηφιακού Διακρατικού Κέντρου Επι-
χειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υποστήριξη 
μέσω ηλεκτρονικών θερμοκοιτίδων, διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικής 
συνεργασίας, και άλλων εργαλείων αυτό-αξιολόγησης. 

Έργο INNOVAGRO



Επιπλέον, οι κυρίως ωφελούμενοι του έργου INNOVAGRO είναι:
 Οι μικρομεσαίες αγροδιατροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις
 Οι αγρότες
 Οι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων
 Τα ινστιτούτα έρευνας και ανάπτυξης
 Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές
 Οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών

Τέλος, ο κύριος αντίκτυπος του έργου εκτιμάται ότι είναι: 
 Η βελτίωση της παραγωγικότητας των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχει-
ρήσεων, της ανταγωνιστικότητας τους, και της πρόσβαση τους στη διεθνή αγορά
 Η αύξηση του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
διαδικασίες δικτύωσης, διεθνοποίησης, και καινοτομίας 
 Η ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στα ινστιτούτα έρευνας και ανάπτυξης, 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές στο πεδίο 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 Η αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών.
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Ένας από τους κυριότερους στόχους του έργου INNOVAGRO είναι να αναπτύξει μια 
επίκαιρη κλαδική γνώση στα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τον αγροδια-
τροφικό κλάδο και τα μπορούν να αντιμετωπιστούν σε διαπεριφερειακό επίπεδο, 
σε στενή αλληλεπίδραση με τις εξειδικευμένες περιφερειακές και εθνικές αναπτυ-
ξιακές πολιτικές των συμμετεχουσών χωρών. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του εν 
λόγω παραδοτέου.

Για το σκοπό αυτό, το εταιρικό σχήμα του έργου θεώρησε την ανάλυση S.W.O.T. 
ως την πλέον κατάλληλη προσέγγιση για να αξιολογήσει τις δυνατότητες, τις αδυ-
ναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές στον αγροδιατροφικό κλάδο, μέσα από μια 
τοπική/περιφερειακή/εθνική/διαπεριφερειακή προοπτική, όπου:
 Δυνατότητες: χαρακτηριστικά που προσδίδουν στον αγροδιατροφικό κλάδο 
στη συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων.
 Αδυναμίες: χαρακτηριστικά που δημιουργούν για τον αγροδιατροφικό κλάδο 
στη συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ένα μειονέκτημα έναντι άλλων.
 Ευκαιρίες: στοιχεία που ο αγροδιατροφικός κλάδος θα μπορούσε να εκμεταλ-
λευτεί προς όφελός του.
 Απειλές: στοιχεία στο περιβάλλον που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προ-
βλήματα στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η εν λόγω ανάλυση S.W.O.T. επικεντρώνεται στα ακόλουθα 6 θέματα ευρείας 
κλίμακας:
 Αγορά/Επιχειρησιακό Περιβάλλον του αγροδιατροφικού κλάδου.
 Δομή αγροδιατροφικού κλάδου.
 Έρευνα/Καινοτομία/Τεχνολογία.
 Βιώσιμη ανάπτυξη (περιβάλλον/βιο-ποικιλότητα)
 Ανθρώπινο δυναμικό.
 Συνεργασία/Συσπείρωση/Δικτύωση.

Επιπλέον, η εν λόγω κλαδική ανάλυση S.W.O.T. παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την συνάφεια του αγροδιατροφικού κλάδου με τα ειδικά αναπτυξιακά χαρακτηρι-
στικά κάθε συμμετέχουσας περιφέρειας/χώρας (Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια 
Βασιλικάτας, Περιφέρεια Απουλίας, Αλβανία, Σερβία, Σλοβενία) και των σχετικών 
περιφερειακών/εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών.

Ευρήματα της ανάλυσης S.W.O.T. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ 
• Σχετικά επαρκώς ανεπτυγμένες ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες σε κάποιες χώρες/
περιφέρειες (π.χ. Σλοβενία, Κρήτη, Απουλία).
• Κάποιες περιφέρειες/χώρες πρωτοπορούν στον αγροδιατροφικό τομέα (π.χ. Κρήτη,
Aπουλία, Σερβία).
• Ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων.
• Ύπαρξη πλούσιων αλλά ανεκμετάλλευτων φυσικών πόρων.
• Ισχυρή παράδοση στον γεωργικό και αγροδιατροφικό κλάδο.
• Η συντριπτική πλειονότητα των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων είναι μικρές αλλά ευέλι-
κτες και δυναμικές σε όλη την περιοχή.
• Σχετικά καλά διατηρημένο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον.
• Δυνατά περιουσιακά στοιχεία της περιοχής ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ–ΙΟΝΙΟΥ στην γεωργία και τον τουρισμό.
• Κατάλληλο κλίμα και συνθήκες μικροκλίματος και εδάφους, πλούσιοι και διαφοροποιημένοι 
βιολογικοί πόροι, οι οποίοι είναι η βάση γιαυγιείς και παραγωγικές αγροτικές δραστηριότητες.  
• Πολύχρονη και πολύτιμη αγροτική παράδοση η οποία βοηθάει αποτελεσματικά στον 
στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και υπόσχεται πως η γεωργία θα είναι μια σημαντική 
δραστηριότητα και στο μέλλον.
• Σχετικά επαρκώς εκπαιδευμένος αγροτικός πληθυσμός, ο οποίος υπόσχεται να είναι απο-
τελεσματικός και παραγωγικός στην γεωργία. 
• Στρατηγική γεωγραφική θέση (με λιμάνια στην Αδριατική και στο Ιόνιο).
• Αυξημένος αριθμός εμπορικών σημάτων που απευθύνονται στην εξαγωγική αγορά.
• Νεαρό και φθηνό εργατικό προσωπικό στις χώρες ΙΡΑ.
• Ανταγωνιστικές τιμές απόκτησης γης στις χώρες IPA.

ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ
• Μικρές επενδύσεις σε Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προ-
στατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σε Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα προϊόντα 
(ΕΠΙΠ), και σε βιολογικά προϊόντα, στην πλειοψηφία των χωρών/περιοχών.
• Χαμηλό επίπεδο κουλτούρας καινοτομίας και διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών ΜΜΕ. 
• Μικρός αριθμός αποτελεσματικών περιφερειακών και επιχειρηματικών συνεργασιών/δικτύων.  
• Χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού συνδεδεμένων με τον 
αγροδιατροφικό τομέα (π.χ. Τουρισμός Γαστρονομίας και Οίνου). 
• Χαμηλές επιχειρηματικές δεξιότητες και χαμηλή γνώση σε σχέση με την καινοτομία.
• Μικρό ποσοστό ερευνητικού προσωπικού στις αγροδιατροφικές εταιρίες.
• Αδύναμες δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας ανάμεσα στα Ινστιτούτα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης και τις επιχειρήσεις.
• Μικρή και κατακερματισμένη γεωργία με υψηλή διαφοροποίηση γεωργικής παραγωγής.
• Μια νέα γενιά ανεπαρκώς ενθουσιασμένη για την γεωργία .
• Μη ανεπτυγμένες εφοδιαστικές υποδομές (μεταφορές, αγορά, νερό, ενέργεια) στις αγρο-
τικές περιοχές.
• Προσανατολισμός των παραδοσιακών και «παραγόμενων σε αγροκτήματα» προϊόντων 
κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης S.W.O.T. παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες:
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ΕΥΚΑΊΡΊΕΣ
• Αυξανόμενες επενδύσεις και πρωτοβουλίες στην έρευνα και τεχνολογία.
• R&D εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό και αγροτο-επιχειρηματικό τομέα.
• Μικρή αύξηση της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας από R&D Ινστιτούτα σε αγρο-
διατροφικές επιχειρήσεις.
• Μικρή αύξηση δραστηριοτήτων δικτύωσης και clustering στις ΜΜΕ.
• Αυξανόμενες δεξιότητες στην έρευνα μέσω οικονομικής στήριξης και ευκαιριών κατάρ-
τισης στο πεδίο της ίδρυσης επιχειρήσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας, της οργανωτικής 
και διαχειριστικής καινοτομίας.
• Νέα γενιά εξειδικευμένη σε ΙΤ.
• Όλο και περισσότερο ταχεία ανάπτυξη της αγροδιατροφικής τεχνολογίας.
• Υψηλό ποσοστό δημιουργίας επιχειρήσεων σε κάποιες περιφέρειες/χώρες.
• Αυξανόμενη δέσμευση σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. 
• Συνέργεια γύρω από τους αγρότες και άλλους τομείς, όπως π.χ. με τον τουρισμό.
• Ευαισθητοποίηση των αγροτών στην επαγγελματική και τεχνολογική κατάρτιση.
• Δανειοληπτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.
• Διαφοροποίηση προϊόντων με βάση την πραγματική ζήτηση αγοράς. 
• Βελτιωμένα δίκτυα συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές. 

ΑΠΕΊΛΕΣ
• Οικονομία σοβαρά πληγμένη από την οικονομική κρίση και την κρίση δημοσίου χρέους.
• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις νότιες χώρες.
• Διασπορά των R&D επενδύσεων και απουσία προτεραιοτήτων.
• Σημαντικές ανισότητες ανάμεσα σε περιοχές και πειφέρειες σε σχέση με την χρήση ICT.
• Σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε περιοχές σχετικά με R&D προοπτικές
• Σοβαρή ύφεση στις περισσότερες περιφέρειες/χώρες.
• Δυσκολίες πρόσβασης των αγροδιατροφικών ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις.
• Κίνδυνος αυξανόμενης περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω αύξησης των τουριστικών και 
γεωργικών δραστηριοτήτων. 
• Αυξανόμενη και σωρευτική πίεση στην βιοποικιλότητα. 
• Διαρροή ανθρωπίνων πόρων εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.
• Οι αγροτικές πολιτικές των γειτονικών κρατών – μη μελών της ΕΕ είναι πολύ προστατευ-
τικές ως προς τα εγχώρια προϊόντα τους.
• Οι τελωνειακές συμφωνίες ανάμεσα σε μέλη της ΕΕ κα IPA δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές  
ώστε να προωθήσουν το διακρατικό εμπόριο στον αγροδιατροφικό τομέα. 



  

ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΉ
ΤΉΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉΣ-ΙΟΝΙΟΥ

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&hl=el&mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-
pAVKXZ&ll=40.64616334650412%2C13.357011345416367&z=5
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Στη βάση των:
 Πολύ σημαντικών ευρημάτων της SWOT ANALYSIS.
 Συμπερασμάτων των 7 ειδικών θεματικών εργαστηρίων δικτύωσης που ορ-
γανώθηκαν. 
 Αποτελεσμάτων των 6 Εκδηλώσεων Εξωστρέφειας, το έργο INNOVAGRO κεφα-
λαιοποιεί την υπάρχουσα εμπειρία από προηγούμενες συναφείς επιτυχημένες ή 
μη περιφερειακές/ εθνικές/διασυνοριακές προσπάθειες δικτύωσης (π.χ. δίκτυα, 
clusters, πρωτοβουλίες), με σκοπό την δημιουργία μιας νέας πραγματικά διαπε-
ριφερειακής προσέγγισης, με την ίδρυση ενός Καινοτόμου Διακρατικού Δικτύου 
Συνεργασίας στον τομέα της αγροδιατροφής και του τουρισμού.

To ΔΊΚΤΥΟ INNOVAGRO επιχειρεί να συνδέσει αγρότες και αγροδιατροφικές εται-
ρείες (παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων), τουριστικές επιχειρήσεις (κατανά-
λωση αγροδιατροφικών προϊόντων), Ανώτερα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ινστι-
τούτα, Τοπικές/Περιφερειακές/Εθνικές Αρχές, και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών, έτσι ώστε να παρέχει στις ΜΜΕ καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα του 
μάρκετινγκ και διαχείρισης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της εξωστρέφειας και 
της διεθνοποίησης τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεμελιώδεις στόχοι του Δικτύου INNOVAGRO είναι:
 H προώθηση του διαλόγου, η απόκτηση νέων γνώσεων, και η ανταλλαγή εμπει-
ριών ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
 Η διασύνδεση με υπάρχοντα περιφερειακά και διαπεριφεριακά δίκτυα, τα οποία 
λειτουργούν στο τομέα της αγροδιατροφής, της αγροτικής ανάπτυξης και του μάρ-
κετινγκ. 
 Η προώθηση της διακρατικής δικτύωσης και συσπείρωσης σε συστάδες επι-
χειρήσεων (clustering).  
 Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αγροδιατροφικών παραγωγών και τελικών 
καταναλωτών.
 Η προώθηση βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής Αδριατικής 
- Ιονίου (π.χ. Κρασιά, ελαιοκομικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προιόντα κ.ά.) στις 
εσωτερικές και ξένες αγορές.  
 Η προώθηση των πιο σημαντικών οινογαστρονομικών και πολιτισμικών τουρι-
στικών προορισμών της περιοχής Αδριατικής - Ιονίου.  

ΔΙΚΤΥΟ INNOVAGRO



 Η συνεισφορά στην τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της γεωργίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κα-
τοίκων, και της δημιουργίας επιπλέον ευκαιριών απασχόλησης ενάντια στην μείω-
ση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη των περιοχών.  
 Να συνεισφέρει στην περαιτέρω εφαρμογή της στρατηγικής EUSAIR και στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματός ADRION.

Μέλη του Δικτύου INNOVAGRO θα μπορούσαν να είναι:
 Επιμελητήρια .
 Ενώσεις ΜΜΕ στο τομέα της Aγροδιατροφής & Tουρισμού.
 Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 Ερευνητικά Ιδρύματα. 
 Γεωργικές Οργανώσεις/Συνεταιρισμοί.
 Τοπικές/Περιφερειακές/Εθνικές Δημόσιες Αρχές. 
 Αναπτυξιακές Εταιρείες.
 Υφιστάμενα Clusters και Δίκτυα στο τομέα της Αγροδιατροφής και του Tουρισμού.
 ΜΚΟ (π.χ. Καταναλωτικοί και Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί). 
 Σύνδεσμοι υψηλής γαστρονομίας.
 Οποιαδήποτε άλλη οργάνωση σχετική με στόχους του Δικτύου. 

Επιπλέον, τα καινοτόμα βασικά στοιχεία του Δικτύου INNOVAGRO είναι:
 Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην λογική του τετραπλού μοντέ-
λου καινοτομίας (οργανισμοί που εκπροσωπούν ΜΜΕ, Ινστιτούτα R&D, Δημόσιες 
Αρχές και ΜΚΟ).
 Η εύρεση τοπικών λύσεων για τοπικά προβλήματα.
 Η διευκόλυνση των αγροτών και των αγροδιατροφικών παραγωγών να χρησι-
μοποιούν δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικά αποτελέσματα. 
 Η συμμετοχή υπαρχουσών τοπικών/περιφερειακών/εθνικών δικτύων/συνερ-
γατικών σχηματισμών.  
 Η κεφαλαιοποίηση συναφών υφιστάμενων καλών πρακτικών.
 Η έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό-συστηματοποίηση της υπάρχουσας εξειδι-
κευμένης γνώσης.
 Η σύνδεση του αγροδιατροφικού κλάδου (παραγωγή) απευθείας με τον τουρι-
στικό κλάδο & τους τελικούς καταναλωτές (κατανάλωση).
 Εδαφική εστίαση στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.
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Τέλος, τα κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα από την ίδρυση και λειτουργία του 
Δικτύου INNOVAGRO είναι:

 Η βελτίωση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, και πρόσβασης σε διε-
θνείς αγορές των αγροδιατροφικών και τουριστικών ΜΜΕ.
 Η προώθηση προώθηση πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας και δικτύω-
σης σε διαπεριφερειακό και διακρατικό και επίπεδο.
 Η αύξηση του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διεθνοποίησης και εισαγωγής της καινοτομίας.
 Η ενίσχυση των δράσεων έρευνας και καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης σε στοχευόμενες περιοχές, μέσω της διασφάλισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των αναγκών της έρευνας και ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Η δημιουργία των βάσεων για νέες στρατηγικές/πολιτικές από τις τοπικές/πε-
ριφερειακές αρχές, για να υποστηρίξουν την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.
 Η συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικών, ενδιαφερόμενων μερών, και της κοι-
νωνίας των πολιτών, μέσω της αύξησης της ενημέρωσης και της βελτίωσης των 
σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 Η αύξηση της εφαρμογής φιλικών προς περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών. 
 Η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα.  
 Η ανάπτυξη και μεταφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεμελιωδών γνώσεων 
και δεξιοτήτων που αφορούν την καινοτομία και διεθνοποίηση.

Το μοντέλο του Τετραπλού Έλικα Καινοτομίας



ΨΉΦΙΑΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΉΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Ο κύριος στόχος του αναπτυχθέντος Ψηφιακού Διακρατικού Κέντρου Επιχειρη-
ματικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (VIBIEC) είναι να προσφέρει υποστή-
ριξη μέσω ψηφιακών θερμοκοιτίδων, διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικής 
συνεργασίας, ψηφιακών εργαλείων αυτό-αξιολόγησης του επιπέδου εξωστρέφει-
ας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, καθώς και μέσω άλλων συμβουλευτικών ψηφι-
ακών εργαλείων (ψηφιακή μάθηση, ψηφιακή βιβλιοθήκη κ.λπ.) στις αγροδιατρο-
φικές επιχειρήσεις.
 
Οι κύριες ενότητες του VIBIEC, όπως φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα, είναι:
Α. Ψηφιακά επιχειρηματικά εργαλεία. 
Β. Ψηφιακό εκκολαπτήριο.
Γ. Ψηφιακή βιβλιοθήκη. 
Δ. Ψηφιακή δικτύωση. 
Ε. Ψηφιακή εκπαίδευση.
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Η ενότητα εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν περιέχει δέκα βασικά εργαλεία 
όπου οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν, ομαδοποιημένα στις ακόλουθες τρεις 
μεγάλες κατηγορίες.  
 Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης
 Επιχειρηματική Ετοιμότητα.
 Ετοιμότητα για τη διεθνοποίηση.

 Χρηματο-οικονομικά εργαλεία 
 Ανάλυση νεκρού σημείου. 
 Πρόγραμμα απόσβεσης δανείου. 
 Υπολογισμός κόστους εκκίνησης. 
 Ταμειακές ροές και οικονομικές προβλέψεις. 

 Επιχειρηματικά εργαλεία 
 Ανάλυση SWOT και PEST. 
 Επιχειρηματικό πλάνο. 
 Υπολογισμός εξαγωγικών τιμών. 
 Πίνακας επιχειρηματικού πλάνου.

Η ενότητα ψηφιακό εκκολαπτήριο στοχεύει να βοηθήσει τις αγροδιατροφικές επι-
χειρήσεις ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Πιο συγκεκριμένα, 
κάθε χρήστης, κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στην πλατφόρμα, μπορεί να δη-
λώνει, ότι αυτός/αυτή επιθυμεί να υπηρετήσει ως μέντορας. Την ίδια στιγμή, οι 
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν τις επιχειρηματικές του ιδέ-
ες στο VIBIEC και να αιτούνται ανατροφοδότησης από τους μέντορες. 

Επιπρόσθετα, η ενότητα ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει πληροφορίες, συνδέσμους 
(link), νομοθεσία, καλές πρακτικές κ.ο.κ. από τον αγροδιατροφικό τομέα. Αυτή η 
ενότητα βασίζεται στα αποτελέσματα του παραδοτέου Τ2.1.1. «Συλλογή πρωτογε-
νών και δευτερογενών δεδομένων». Πιο συγκεκριμένα η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέ-
χει τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες:
 Πολιτικές για αγροδιατροφικούς συνεργατικούς σχηματισμούς ή δίκτυα συνερ-
γασίας.
 Έρευνες σχετικές με τον αγροδιατροφικό τομέα.
 Νομοθεσία και κανονισμούς σε σχέση με την εξαγωγή/εισαγωγή αγροδιατρο-
φικών προϊόντων.  



 Τα σχήματα ποιότητας της Ε.Ε. για τα αγροδιατροφικά προϊόντα (περιοχές 
καλλιέργειας, παραγωγή, εμπορία, εξαγωγές, κ.λπ.).
 Κανονισμούς για καινοτόμες εταιρείες αγροδιατροφής. 
 
Τέλος, η ενότητα ψηφιακή μάθηση, προσφέρει μια λίστα από 50 θεματικές σχε-
τιζόμενες με τον αγροδιατροφικό τομέα. Κάθε θεματική περιλαμβάνει μια περι-
γραφή της έννοιας, μαζί με πρόσθετες εξωτερικές πηγές. Κατάλογος με ερωτή-
σεις κατανόησης περιλαμβάνεται επίσης στην ενότητα ψηφιακή μάθηση. 

Ή πλατφόρμα VΊBIEC είναι διαθέσιμη στο
https://innovagro.green-projects.com.gr/.
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«Το κείμενο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι αποκλειστική ευθύνη 
της Ένωσης Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να θεωρηθεί ότι εκφράζει τη θέση των αρχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή του προγράμματος ADRION».
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