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• Εναρκτήρια συνάντηση του έργου QUALIFY  

• Blockchain στον αγρο-διατροφικό τομέα. 

• Εσωτερικές συναντήσεις των εταίρων 

• Συναντήσεις με τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς 

• Εταιρική συνάντηση εταίρων στη La Vienne, 

Γαλλία. 

 

Quality standards and authenticity to foster 

competitiveness of agrifood SMEs 
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Σε αυτό το τεύχος… 
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Εναρκτήρια συνάντηση στη Βαρκελώνη στις 3-4/10/2019 

Η εναρκτήρια διαπεριφερειακή 

συνάντηση του έργου 

διοργανώθηκε από τον 

Επικεφαλής Εταίρο,  Κυβέρνηση 

της Καταλονίας – Υπουργείο 

γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας 

και τροφίμων 
 

Blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα 

Στις 28 Οκτωβρίου διοργανώθηκε 

η μέρα «Blockchain» στη 

Βαρκελώνη, για την 

ιχνηλασιμότητα και καταπολέμηση 

της απάτης στον τομέα των 

τροφίμων αγροδιατροφής, στο 

πλαίσιο της Εβδομάδας Blockchain 

της Βαρκελώνης και του έργου 

Qualify.  

Πρώτη εσωτερική συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Τροφίμων της Καταλονίας 

Η συνάντηση διεξήχθη την Τρίτη 

29 Οκτωβρίου 2019 στην επίσημη 

έδρα του Υπουργείου Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας, Αλιείας και 

Τροφίμων (Κυβέρνηση της 

Καταλονίας), στη Βαρκελώνη. 
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Πρώτη εσωτερική συνάντηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Βουλγαρίας 

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην 

έδρα του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Βουλγαρίας στις 30 Οκτωβρίου 

2019 με τη συμμετοχή όλων των 

μελών της ομάδας και ενός 

εκπροσώπου από το Υπουργείο 

Οικονομίας - Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Ταμείων 

Ανταγωνιστικότητας. 
 

Πρώτη εσωτερική συνάντηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Σλοβενίας 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στην έδρα του Επιμελητηρίου στο 

Τμήμα γεωργικών προϊόντων και 

επιχειρήσεων τροφίμων. Η 

συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα 

ασφάλειας τροφίμων, δημοσίων 

συμβάσεων για τα τρόφιμα και 

εξαγωγών.  

Πρώτη εσωτερική συνάντηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Εσθονίας 

Η εσωτερική συνάντηση του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Εσθονίας 

πραγματοποιήθηκε στις 14 

Οκτωβρίου 2019,  κατά τη διάρκεια 

της οποίας παρουσιάστηκαν οι 

στόχοι, οι δράσεις και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του 

έργου.  
 

https://www.interregeurope.eu/qualify/events/event/3157/first-gencat-internal-meeting/
https://www.interregeurope.eu/qualify/events/event/3157/first-gencat-internal-meeting/
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Πρώτη εσωτερική συνάντηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Η εσωτερική συνάντηση της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

πραγματοποιήθηκε στις 21 

Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή 

υπαλλήλων του Τμήματος 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και της 

Διαχειριστικής Αρχής του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΠΕΠ)  Θεσσαλίας 

2014-2020. 
 

Πρώτη εσωτερική συνάντηση στο Γεωργικό Επιμελητήριο της La 

Vienne της Γαλλίας  

Στην πρώτη εσωτερική συνάντηση 

του έργου QUALIFY στο Γεωργικό 

Επιμελητήριο της La Vienne, οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν για το έργο, τις 

δράσεις και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα καθώς επίσης και να 

συντονίσουν τη διοργάνωση της 2ης 

διαπεριφερειακής συνάντησης που 

πραγματοποιείται στη Γαλλία τον 

Ιανουάριο 2020. 
 

Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στην Ισπανία 

Στις 22 Νοεμβρίου 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συνάντηση ενδιαφερομένων 

μερών του έργου QUALIFY στην 

έδρα του Υπουργείου Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας, Αλιείας και 

Τροφίμων στη Βαρκελώνη. 
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Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Γαλλία 

Η συνάντηση τοπικών 

ενδιαφερόμενων φορέων του 

Γεωργικού Επιμελητηρίου της La 

Vienne πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα του τοπικού φορέα 

αγροδιατροφής «Agence de 

l’Alimentation de la Nouvelle 

Aquitaine». Στο πλαίσιο της 

συνάντησης παρουσιάστηκαν τα 

μέσα και οι διαδικασίες ελέγχου για 

την αντιμετώπιση της απάτης στα 

τρόφιμα που εφαρμόζονται από 

τον οργανισμό καθώς επίσης και οι 

μελλοντικές συνέργειες με το 

εταιρικό σχήμα του QUALIFY.  

 

Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Βουλγαρία 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο της Βουλγαρίας 

διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση 

με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς στις  Δεκεμβρίου 2019. Στη 

συνάντηση συμμετείχαν 

εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, 

πανεπιστημίων και μέλη του 

Επιμελητηρίου. Αντικείμενο της 

συζήτησης ήταν οι δυνατότητες 

ανάπτυξης του τομέα μέσα από τις 

πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤΟΚ), καλές πρακτικές στον 

τομέα της αγροδιατροφής σε εθνικό 

επίπεδο καθώς και τα Διεθνή 

Πρότυπα GS1. 
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Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Θεσσαλία 

Η πρώτη συνάντηση των 

ενδιαφερομένων φορέων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

πραγματοποιήθηκε στις 24 

Ιανουαρίου 2020 με τη συμμετοχή 

μελών των τοπικών επιμελητηρίων 

που δραστηριοποιούνται στον  

τομέα των γεωργικών προϊόντων 

διατροφής. 
 

Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στην Εσθονία 

Η πρώτη συνάντηση των 

ενδιαφερομένων φορέων του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Εσθονίας 

πραγματοποιήθηκε στις 11 

Φεβρουαρίου 2020 με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων 

οργανισμών και επιχειρήσεων του 

αγροδιατροφικού τομέα.   

Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Σλοβενία 

Η πρώτη συνάντηση των 

ενδιαφερομένων φορέων της 

Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων στις 28 Ιανουαρίου 

2020. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης συζητήθηκε το θεσμικό 

πλαίσιο των ελέγχων για την 

αντιμετώπιση της απάτης, τα 

συστήματα ποιότητας που 

εφαρμόζονται και η προώθηση των 

της αυθεντικότητας των προϊόντων. 
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Διαπεριφερειακή συνάντηση στη La Vienne στις 30-31/01/2020 

Το Γεωργικό Επιμελητήριο της La 

Vienne φιλοξένησε στις 30 και 31 

Ιανουαρίου του 2020 τη δεύτερη 

διαπεριφερειακή εταιρική 

συνάντηση του έργου QUALIFY. 

Κατά τη διάρκεια το εταιρικό 

σχήμα συζήτησε για την πορεία 

υλοποίησης του έργου καθώς και 

για τις δράσεις του επόμενου 

εξαμήνου. Στο πλαίσιο της 

συνάντησης τοπικοί οργανισμοί 

και επιχειρήσεις παρουσίασαν 

στους εταίρους το πλαίσιο των 

ελέγχων για την καταπολέμηση της 

απάτης στα προϊόντα 

αγροδιατροφής.   

 

 

Λοιπές δράσεις: 

Έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα στις τοπικές ΜμΕ του αγρο-

διατροφικού τομέα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου με σκοπό να 

ερευνήσουν: 

• Τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας των ΜμΕ 

• Την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της αγροδιατροφής 

• Την προώθηση της αυθεντικότητας των προϊόντων 

Έκθεση κεφαλαιοποίησης προηγούμενων έργων 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι εταίροι του QUALIFY 

κατέγραψαν και αξιολόγησαν σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαφορετικών Προγραμμάτων της ΕΕ. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται τα έργα επισημαίνοντας τα στοιχεία που δύναται 

να αξιοποιηθούν από τους εταίρους του έργου QUALIFY. 
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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.   

The project aims at ensuring that when the projects funded under these schemes tackle 

agrifood SMEs they introduce aspects of quality, fraud prevention, and authenticity, which 

must complement the existing financial and non-financial instruments, enlarging the 

desired outcome: the growth of these SMEs.  
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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/

