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NEWSLETTER Nº 4 

 

Σε αυτό το τεύχος… 

 

 

 

 

 

 

 

• 4η συνάντηση των τοπικών 

ενδιαφερομένων του έργου QUALIFY 

• Συνάντηση εταίρων του έργου στη 

Σλοβενία 

• Εσωτερικές συναντήσεις εργασίας 
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GENCAT 3η εσωτερική συνάντηση εργασίας 

Η τρίτη εσωτερική συνάντηση 

του GENCAT πραγματοποιήθηκε 

την Τετάρτη 12 Μαΐου. Το έργο 

QUALIFY συγχρηματοδοτείται 

από πόρους του ΕΤΠΑ, ως εκ 

τούτου, η αναθεώρηση των 

μέσων πολιτικής των 

διαρθρωτικών ταμείων 

θεωρείται απαραίτητη. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στα προγράμματα και τις 

προσκλήσεις, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους από την  υλοποίηση σχετικών 

δράσεων στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής, εστιάζοντας στη βελτίωση των 

εργαλείων πολιτικής σύμφωνα με τις ανάγκες του τομέα. 

 

GENCAT 4η συνάντηση τοπικών stakeholders  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

την Τετάρτη 19 Μαΐου και 

αφορούσε στο θέμα της 

προώθησης της αυθεντικότητας 

και άλλων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών που 

προσφέρουν προστιθέμενη αξία 

στους καταναλωτές. Συνολικά 67 

επαγγελματίες από τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής, ερευνητικά 

κέντρα, επαγγελματίες από τη δημόσια διοίκηση και εκπρόσωποι ενώσεων 

καταναλωτών συναντήθηκαν για να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα και να 

συμβάλουν με προτάσεις για το Σχέδιο Δράσης του έργου. 
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ECCI 4η συνάντηση τοπικών stakeholders  

Η 4η συνάντηση των τοπικών 

stakeholders πραγματοποιήθηκε 

στις 3 Μαρτίου 2021 μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας zoom 

με συνολικά 43 συμμετέχοντες. 

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι 

του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητήριο της 

Εσθονίας παρουσίασαν το έργο 

του QUALIFY και των δράσεων, όπως τα θέματα που περιλαμβάνει η ανοιχτή 

βιβλιοθήκη του έργου αναφορικά με το πλαίσιο ελέγχου των τροφίμων και τη 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Επίσης, οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν και σε θέματα που αφορούν στη θεσμική συνεργασία για την 

προώθηση των επιχειρήσεων του κλάδου όπως η συμμετοχή και η υποστήριξη σε 

εκθέσεις τροφίμων, η απόκτηση και η υποστήριξη προτύπων ποιότητας, η 

διαθεσιμότητα έρευνας αγοράς και η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων. 

 

BCCI 4η συνάντηση τοπικών stakeholders  

Η 4η συνάντηση τοπικών 

stakeholders πραγματοποιήθηκε 

στις εγκαταστάσεις του BCCI, 

στις 15 Ιουνίου 2021. 20 άτομα 

παρακολούθησαν την εκδήλωση 

- εκπρόσωποι της δημόσιας 

διοίκησης, πανεπιστημίων, 

εταιρειών, μέλη του 

Επιμελητηρίου, ΜΚΟ και 

κλαδικών ενώσεων. 

Ο συντονιστής του έργου 

παρουσίασε την πρόοδο στις δραστηριότητες υλοποίησης του έργου τους 

τελευταίους μήνες - την ανάπτυξη του τρίτου μέρους της διαδικτυακής 

βιβλιοθήκης σχετικά με την αυθεντικότητα των τροφίμων, τη συγκριτική 
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αξιολόγηση πρωτοβουλιών σε αυτόν τον τομέα και τις καλές πρακτικές που έχουν 

ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στη Βουλγαρία. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα 

ακόλουθα θέματα: 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα» και η 

νέα προγραμματική περίοδος - μέτρα για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης 

στον τομέα της γεωργικής βιομηχανίας 

• Ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου καινοτομίας (DIH) 

στον τομέα της γεωργικής βιομηχανίας και παρουσίαση σχετικών καλών 

πρακτικών 

• Καλές πρακτικές για την εφαρμογή ψηφιακών καινοτομιών στη γεωργία 

της Βουλγαρίας 

• Το πρόγραμμα Digital Europe για τη βιομηχανία τροφίμων 

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 

CCIS 4η συνάντηση τοπικών stakeholders  

Η 4η συνάντηση τοπικών 

stakeholders πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 14 Μαΐου, μέσω 

της εφαρμογής Teams. Ο κύριος 

σκοπός της συνάντησης ήταν η 

εισαγωγή μεθόδων για τον 

έλεγχο της αυθεντικότητας, που 

εφαρμόζουν τα ιδρύματα 

έρευνας και ανάπτυξης σε ειδικούς από εταιρείες τροφίμων για την ασφάλεια τους. 

Οι εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια των τροφίμων ενδιαφέρθηκαν πολύ για το 

θέμα της συνάντησης, καθώς είναι δύσκολη η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά 

με τις μεθόδους ελέγχου γνησιότητας. 9 ιδρύματα της Σλοβενίας παρουσίασαν το 

έργο τους στον τομέα των δοκιμών γνησιότητας τροφίμων. Στο τέλος της 

συνάντησης, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις πιο κοινές περιπτώσεις απάτης 

τροφίμων και τις δυσκολίες ανίχνευσης. 
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CALV 4η συνάντηση τοπικών stakeholders 

Στις 23 Ιουλίου εκπρόσωποι 

του Γεωργικού Επιμελητηρίου 

συναντήθηκαν να αναζητήσουν 

ιδέες για την ανάπτυξη ενός 

σχεδίου δράσης που θα 

εστιάζει στη συμβουλευτική 

υποστήριξη των μικρομεσαίων 

αγροτικών επιχειρήσεων. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μία ψηφιακή πλατφόρμα 

που να περιέχει ενημερωτικό υλικό για τους διαφορετικούς τομείς αγροδιατροφής 

με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Τα οφέλη των διαφορετικών προϊόντων. 

• Υγιεινή, ασφάλεια τροφίμων και συντήρηση προϊόντων. 

• Αυθεντικότητα και έλεγχος απάτης: γιατί να επιλεχθεί ένα προϊόν από τη 

Γαλλία; Πώς να το αναγνωρίσει κανείς; Διάκριση των διαφορετικών 

σημείων ποιότητας. 

• Εξατομικευμένος χώρος για κάθε παραγωγό. 

Το ενημερωτικό υλικό θα εστιάζει στα παρακάτω προϊόντα: αρνί και βόειο κρέας, 

τυρί, αυγά, φουντούκια, δαμάσκηνα, ακτινίδια, μήλα, πεπόνια, ντομάτες. 

 

Εσωτερική συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

διοργάνωσε την εσωτερική 

συνάντηση εργασίας του 

τέταρτου εξαμήνου στις 28 

Ιουλίου 2021. Η ομάδα 

εργασίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες για την πορεία 

υλοποίησης του έργου κατά το 

τρέχον εξάμηνο και τις προγραμματισμένες προσεχείς δράσεις. 
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4η συνάντηση τοπικών stakeholders Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

πραγματοποίησε την 4η  

συνάντηση τοπικών 

stakeholders στις 12 Ιουλίου 

2021. Στη συνάντηση 

συμμετείχαν ο Θεματικός 

Αντιπεριφερειάρχης 

Θεσσαλίας, Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων – Απασχόλησης 

– Εμπορίου, η ομάδα έργου QUALIFY, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας του 

έργου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-

Θράκης) και εκπρόσωποι σχετικών έργων Interreg Europe, στα οποία συμμετέχουν 

φορείς από την Ελλαδα. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους τοπικούς 

stakeholders να μάθουν για την εξέλιξη των έργων και να ανταλλάξουν τις 

εμπειρίες τους μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών από τις συμμετέχουσες 

χώρες και των προτεινόμενων σχεδίων δράσης. 

 

Συνάντηση εταίρων του έργου στη Σλοβενία 

Από 29/6 έως 1/7/2021, πραγματοποιήθηκε 

στη Σλοβενία η συνάντηση εταίρων του 

έργου. Αρχικά, παρουσιάστηκε το CCIS και 

οι δράσεις του, ενώ στη συνέχεια 

ακολούθησε παρουσίαση του Υπουργείου 

Ασφάλειας των Τροφίμων και αρμόδιων 

φορέων για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής συνάντησης, 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς 

που είναι υπεύθυνοι για την προστασία και προώθηση των τροφίμων και ποτών σε 

εθνικό επίπεδο καθώς και τοπικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής. 
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Σύνοψη του Έργου 

Το έργο QUALIFY σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στον 

τομέα αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που πλήττει τις 

εμπλεκόμενες περιφέρειες και ολόκληρη την ΕΕ (όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή): 

• Τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

• Την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της αγροδιατροφής 

• Την προώθηση της αυθεντικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων 

Η υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις είναι να προωθηθεί η 

μείωση του κόστους, οι καλύτερες τιμές της αλυσίδας, οι καλύτερες διαδικασίες και τα 

καλύτερα προϊόντα που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες ΜμΕ να αναπτυχθούν και να 

είναι πιο ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές, απέναντι στις μεγαλύτερες 

εταιρείες, οι οποίες πλήττονται λιγότερο από τα παραπάνω θέματα.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο αντιμετωπίζει τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που σχετίζονται 

με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ σε 6 περιφέρειες/ κράτη της ΕΕ που είναι 

αντιπροσωπευτικές της γεωγραφικής διάστασής της και εντάσσουν τα γεωργικά τρόφιμα 

και τις ΜμΕ στις βασικές πτυχές των αντίστοιχων RIS3. 

Το έργο αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ στον τομέα της 

αγροδιατροφής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας, την πρόληψη της 

απάτης και την προώθηση της αυθεντικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη αυτών των 

επιχειρήσεων.   



 
 
 
 
 

 

 

 

8 
 

Εταιρικό Σχήμα 

  

 

 

 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.interregeurope.eu/qualify/ 
 

Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των 

σχετικών εκπροσώπων των ΜμΕ και άλλων ενδιαφερομένων για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη καλύτερων και αποδοτικότερων έργων. 

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι: Η βελτίωση 7 εργαλείων πολιτικής μέσα από την 

ανάπτυξη 7 σχεδίων δράσης και την εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης αυτών,  

καταγραφή και συλλογή σχετικού υλικού της θεματικής ενότητας του έργου διαθέσιμου 

μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, 35 συναντήσεις με 

εμπλεκόμενους φορείς, 4 εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, 6 συναντήσεις εταίρων με 

επισκέψεις μελέτης, συνεχής επαφή με εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που 

ασχολούνται με το θεματικό αντικείμενο του έργου και καταγραφή περισσότερων από 50 

καλών πρακτικών. 

 

http://www.interregeurope.eu/qualify/

