Συμμετοχικές Συναντήσεις σε όλη την Κρήτη
στο πλαίσιο Α’ κύκλου διαβούλευσης της πλατφόρμας του
Αγροδιατροφικού Τομέα της RIS3Crete
Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζονταςτον Α’ κύκλο διαβούλευσης της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού
Τομέα, οργανώνει στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης,

συμμετοχικές συναντήσεις

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).
Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ενημέρωση των κατά τόπους εμπλεκόμενων επιχειρηματιών
του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε μέσα από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και της
διαβούλευσης να αναδειχθούν οι καινοτόμες ιδέες με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης, που
θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής – ζωικής
παραγωγής και των τροφίμων στις τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
Αυτές οι ιδέες – προτάσεις δύνανται να υποστηριχθούν από το Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020» και διάφορα
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Οι δυνητικά ενισχυόμενες
επιχειρήσεις είναι όλες οι ΜΜΕ, είτε ως μεμονωμένες είτε σε ομάδες, είτε με την μορφή συμπράξεων με
Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά Ιδρύματα.
Η διαβούλευση του Α΄ κύκλου, εστιάζει καταρχήν στα προϊόντα: ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά,
κηπευτικά, αμπελο-οινικά στους παρακάτω 4 τομείς εξειδίκευσης:





Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία
Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα
Κυκλική Οικονομία
Το πρόγραμμα των κατά τόπους συναντήσεων είναι το παρακάτω:
Ιεράπετρα: 5 Ιουλίου 2017, ώρες 19:00 – 21:00 στην Αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας Κρήτης - B.I.C. Κρήτης, Φιλοθέου Α' 8.
Χανιά: 7 Ιουλίου 2017, ώρες 19:00 – 21.00 στην αίθουσα του «Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
(ΚΑΜ), Κατεχάκη & Ακτή Τομπάζη 31.
Ρέθυμνο: 12 Ιουλίου 2017, ώρες 19:00 – 21.00 στην αίθουσα «Σπίτι Πολιτισμού» του Δ. Ρεθύμνου,
Εμμ. Βερνάρδου 12, πλησίον Ωδείου, παλαιά πόλη.
Μοίρες: 21 Ιουλίου 2017, ώρες 19:00 – 21.00 στην αίθουσα του «Πολύκεντρου Μοιρών»
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr/
E-mail επικοινωνίας: ris3agr@crete.gov.gr

