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Δεύτερη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Γαλλία
Στις
25
Ιουνίου
2020,
το
Επιμελητήριο Γεωργίας La Vienne
διοργάνωσε μια συνάντηση των
τοπικών ενδιαφερομένων φορέων
για
τα
προϊόντα
του
αγροδιατροφικού
τομέα
προκειμένου να παρουσιαστεί το
έργο QUALIFY και να αναλυθούν τα
αποτελέσματα
των
ερευνών
σχετικά με την ποιότητα και την
απάτη στον τομέα των τροφίμων.
Ο στόχος ήταν να αναδειχθούν οι
καλές
πρακτικές
και
να
κατανοηθούν τα θέματα που
σχετίζονται με την πρόληψη της
απάτης.
Δεύτερη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στην Ισπανία
Η δεύτερη συνάντηση
των
τοπικών ενδιαφερομένων φορέων
πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου
2020 στο Υπουργείο Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας,
Αλιείας
και
Τροφίμων
στη
Βαρκελώνη.
Συνολικά 63 επαγγελματίες από
τον
τομέα
των
γεωργικών
τροφίμων παρακολούθησαν τη
συνάντηση
δια
ζώσης
και
διαδικτυακά.
Μεταξύ
των
συμμετεχόντων
υπήρχαν
εμπειρογνώμονες
από
διαφορετικούς τομείς (Διοίκηση,
Βιομηχανία, Έρευνα και Κοινωνία
των Πολιτών).
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Δεύτερη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Βουλγαρία
Η δεύτερη συνάντηση της τοπικής
ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας,
διοργανώθηκε στις 16 Ιουλίου
2020. Συνολικά 15 άτομα από
διάφορους
τομείς
(δημόσια
διοίκηση, ιδρύματα Έρευνας &
Ανάπτυξης, ιδιωτικός τομέας και
κοινωνία
των
πολιτών)
συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Δεύτερη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στην Εσθονία
Η δεύτερη συνάντηση των τοπικών
ενδιαφερομένων
φορέων
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
της
Εσθονίας
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά
στις 17 Ιουνίου 2020. Συνολικά 50
άτομα
έλαβαν
μέρος
στη
συνάντηση.
Δεύτερη συνάντηση ενδιαφερομένων φορέων στη Σλοβενία
Η δεύτερη συνάντηση με τους
τοπικούς
φορείς
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά
στις
19
Ιουνίου
2020.
Στη
συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί
στην ασφάλεια τροφίμων από
διάφορες εταιρείες καθώς και
εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων
φορέων.
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Διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων του έργου
22.04.2020 Διαδικτυακή
«Microsoft Teams»

εταιρική

συνάντηση

μέσω

της

εφαρμογής

27.05.2020 Διαδικτυακή
«Microsoft Teams»

εταιρική

συνάντηση

μέσω

της

εφαρμογής

30.06.2020 Διαδικτυακή
«Microsoft Teams»

εταιρική

συνάντηση

μέσω

της

εφαρμογής

Ο κύριος σκοπός των διαδικτυακών εταιρικών συναντήσεων ήταν η
παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου και ο συντονισμός των
ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων του δευτέρου εξαμήνου.

Υλικό για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Κάθε εταίρος περιγράφει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της απάτης των
τροφίμων στη χώρα του, εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία, στο σύστημα πρόληψης της απάτης, στις περιφερειακές και
εθνικές στρατηγικές, σε συμπληρωματικά προγράμματα και στην
παρουσίαση καλών πρακτικών και εφαρμογών.

Επιλογή και καταγραφή καλών πρακτικών
Το κύριο θέμα του δευτέρου εξαμήνου αφορά στο θέμα της πρόληψης της
απάτης. Οι εταίροι συγκεντρώνουν και καταγράφουν τις καλές πρακτικές
που εφαρμόζονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι οποίες
αξιολογούνται και δημοσιεύονται στην πλατφόρμα εκμάθησης του
Προγράμματος Interreg Europe.
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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.
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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.

Εταιρικό Σχήμα

The main project outputs are: 7 policy instruments enlarged and improved through 7
action plans + monitoring systems, setting-up of a course with materials on the project
topics for managing authorities and SMEs to foster an e-learning process, 35 stakeholder
meetings, 4 dissemination events, 6 partner meetings with study visits, a continuous
contact with national and EU institutions working in these topics, and over 50 best
practices learned/exchanged.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.interregeurope.eu/qualify/

6

