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14η Συνάντηση Αγροτικών ∆ικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Θεσσαλονίκη

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών
Πόρων & Υποδοµών, ανακοινώνει τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα
της 14ης Συνάντησης των Αγροτικών ∆ικτύων των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγµατοποιείται 1-3 Φεβρουαρίου στη
Θεσσαλονίκη µε την ευκαιρία -και παράλληλα- µε την 24η ∆ιεθνή Έκθεση
AGROTICA.
Η 14η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (ΕΑ∆) -µετά
από πρόταση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD)- και έχει ως
κύριο στόχο την ανταλλαγή και τη διάχυση εµπειριών και τεχνογνωσίας µεταξύ
των Αγροτικών ∆ικτύων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της 14ης Συνάντησης, το Ελληνικό, σε συνεργασία µε το Ιταλικό
Αγροτικό ∆ίκτυο, έχουν προσκαλέσει την 1η Φεβρουαρίου τα αντίστοιχα ∆ίκτυα
των µεσογειακών κρατών-µελών της Ε.Ε., σε µια πρώτη συνάντηση για τη
δηµιουργία ενός άτυπου «Mediterranean Macro-regional Network Cluster».
Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την τάση που υπάρχει στο ENRD για τη δηµιουργία
µικρότερων γεωγραφικά ευέλικτων οµάδων ∆ικτύων µε περισσότερα κοινά
ζητήµατα και έχει ως θέµα «Αναπτύσσοντας Μεσογειακά Αγροτικά Προϊόντα
Ποιότητας», δίνοντας έµφαση στα Μέτρα των ΠΑΑ για Συµµετοχή γεωργών σε
συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων (Μ132), ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και
προώθησης (Μ133) και Προστιθέµενη αξία των γεωργικών προϊόντων (Μ123Α).
Την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου, θα πραγµατοποιηθεί, σε χώρο της Helexpo, η
Συνάντηση όλων των εκπροσώπων των Αγροτικών ∆ικτύων των κρατών-µελών µε
τη συµµετοχή και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων
των µελών του Ελληνικού ΕΑ∆, όπου και θα αναπτυχθούν θέµατα, όπως το έργο
του Ελληνικού και Ρουµανικού ΕΑ∆, η προστιθέµενη αξία της δικτύωσης και
επιτυχηµένες ιστορίες δικτύωσης, καθώς και συµπεράσµατα µελετών για την
αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στον αγροτικό τοµέα. Επίσης, θα
πραγµατοποιηθεί παρουσίαση για την προετοιµασία εκδήλωσης που θα
διοργανωθεί από το ENRD, εντός του 2012, για τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆)
της Ε.Ε.
Την έναρξη των εργασιών της 14ης Συνάντησης θα κηρύξει ο Ειδικός Γραµµατέας
του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, κ. Βαγγέλης ∆ιβάρης,
ενώ θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους εκπρόσωποι Αγροτικών ∆ικτύων των
κρατών-µελών της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού ΕΑ∆.
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Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου το πρόγραµµα προβλέπει επισκέψεις σε
συγχρηµατοδοτούµενες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ηµαθίας και
της Θεσσαλονίκης, και τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης µε επενδυτές και νέους
γεωργούς της περιοχής, µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων σχετικά
µε το σχεδιασµό Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα
δοθεί σε θέµατα που πραγµατεύεται αυτή την περίοδο το ENRD, όπως οι µικρές
αλυσίδες εφοδιασµού, τα τοπικά προϊόντα κλπ. Για το λόγο αυτό οι επισκέψεις
περιλαµβάνουν µια επιχείρηση παραγωγής ειδών διατροφής από βιολογικές πρώτες
ύλες στο χωριό Τριπόταµος, ένα αγροτουριστικό κατάλυµα στο χωριό Κουµαριά
Ηµαθίας και µια πολυλειτουργική επιχείρηση -παραδοσιακό ποντιακό εστιατόριοπου παρασκευάζει και διανέµει δικά της προϊόντα. Οι επισκέψεις θα ολοκληρωθούν
σε γνωστό κτήµα που διαθέτει αµπελώνα, εκθετήριο και µουσείο και που έχει
επίσης συγχρηµατοδοτηθεί.
Το Ελληνικό ΕΑ∆ ανακηρύχθηκε τιµητικά από το ENRD ως το Αγροτικό ∆ίκτυο του
µήνα.

Λίγα λόγια για το ENRD και το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο:
Για την περίοδο 2007-2013, η δικτύωση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελεί για πρώτη φορά
συστατικό στοιχείο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των κρατών-µελών. Από το 2008,
λειτουργεί το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το οποίο αρµόδια είναι η Γενική ∆ιεύθυνση
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και συµµετέχουν τα Αγροτικά ∆ίκτυα των κρατών µελών
της Ε.Ε. τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα αντίστοιχα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο συµµετέχουν φορείς και οργανισµοί, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της αγροτικής ανάπτυξης, οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που εµπλέκονται στη
διαχείριση και εφαρµογή Μέτρων του ΠΑΑ, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών &
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, καθώς και η ΕΥ∆ του Ε.Π. Αλιείας. Αρµόδια υπηρεσία για τη ∆οµή
του ∆ικτύου είναι η Μονάδα Ε΄ της ΕΥ∆ ΠΑΑ.

