
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMARTRURAL

Η 3η Συνάντηση του Έργου SmartRural / Interreg Balkan-Mediterranean, λόγω της 
παγκόσμιας πανδημικής κατάστασης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype 
στις 16 Μαρτίου 2020 και ήταν παρόντες εκπρόσωποι από:

 Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε - ΑΝΚΟ (Ελλάδα) - Επικεφαλής Εταίρος 
(LP)
 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) (PP2)
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
(Ελλάδα)  (PP3)

 Τοπικός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης - Ράζλογκ (Βουλγαρία) (PP5)

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος) (PP6)

 Κέντρο Ανάπτυξης Πελαγονίας (π.ΓΔΜ)  (PP8)

Σε αυτήν τη συνάντηση συζητήθηκε η Κατάσταση Υλοποίησης του Έργου 
SmartRural, η συνολική κατάσταση του Έργου – Υλοποιημένες Δραστηριότητες, 
ολοκληρωμένα Παραδοτέα, η Οικονομική Πρόοδος και το Σχέδιο Εργασίας κάθε 
Εταίρου, με βάση το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου για θέματα σε 
εκκρεμότητα.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SMARTRURAL

Για τις ανάγκες του Έργου SmartRural, σχεδιάστηκε και ετοιμάστηκε ένα ψηφιακό 
διαφημιστικό banner, που περιείχε το λογότυπο του ονόματος και τον κύριο στόχο του 
Έργου το οποίο οδηγεί στον ιστότοπο του Έργου.

Το banner προωθήθηκε σε 4 ιστοσελίδες σχετικές με τον αγροτικό τομέα για τη περίοδο 
τριών (3) μηνών. Επίσης, το banner προωθήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου 
Ανάπτυξης της Περιοχής της Πελαγονίας και παραδόθηκε σε όλους τους Εταίρους του 
Έργου για δική τους χρήση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ

Το Κέντρο Ανάπτυξης της περιοχής της Πελαγονίας, σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.8.1, 
εκπόνησε τη μελέτη για την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τις περιοχές 
παρέμβασης. Η ανάλυση στόχευσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τις ανάγκες 
για υποστήριξη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη έξυπνης αγροτικής επιχειρηματικότητας, τη 
μελέτη για τις ανάγκες στοχευμένης υποστήριξης για την αειφόρο ανάπτυξη της έξυπνης 
αγροτικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή προγραμματισμού της Πελαγονίας και 
συστάσεις για τη δημιουργία ενός Κέντρου επιχειρηματικότητας Smart στο αγροτικό 
περιβάλλον.

ΤΑ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε - ΑΝΚΟ

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε - ΑΝΚΟ (Ελλάδα), ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου 
ολοκλήρωσε με επιτυχία το 1ο και 2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο του Έργου SmartRural 
«Smart Rural Entrepreneurship».

1ο Εργαστήριο SmartRural

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 από τις 
09:00 έως τις 11:45. Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Ζoom. 
Παράλληλα, το εργαστήριο μεταδόθηκε επίσης ζωντανά μέσω της σελίδας της ANKO στο 
Facebook.
Το αντικείμενο του 1ου Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου ήταν: «Η Επιχειρηματική δραστηριότητα 
στις αγροτικές περιοχές».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών



Το Εργαστήριο διεξήχθη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε μια εισαγωγή στο Σεμινάριο 
και μια παρουσίαση του Έργου SmartRural.
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο 2ο μέρος ήταν η Παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειες 
της για τις μικρές και της μεσαίες επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο και μια εισαγωγή 
στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Το 3ο και τελευταίο μέρος περιελάμβανε 
παρουσιάσεις για τη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και των Πολιτικών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.
Καταγράφηκαν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των συμμετεχόντων και την ψηφιακή 
τους συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δράσης. Τα στατιστικά στοιχεία σχετίζονται με τον 
αριθμό, τα δεδομένα και την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων, καθώς και με 
το χρόνο παρακολούθησης του Εργαστηρίου.
Τα στατιστικά στοιχεία και οι μετρήσεις της εκδήλωσης παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα:
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Μ.Ο. Χρόνου Παρακολούθησης 
Σύνολο Συμμετεχόντων 
Αγρότες
Δημόσιος Υπάλληλος 
Αγρότης-Επιχειρηματίας 
Ερευνητής
Άλλο 17 

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και της διασφάλισης της ποιότητας της 
Εκπαιδευτικής Δράσης και της βελτίωσης των επόμενων δράσεων, δημιουργήθηκαν και 
στάλθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες στο τέλος της εκδήλωσης, 
με σκοπό τη συλλογή σχολίων, παρατηρήσεων κ.λπ. για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
Η Φόρμα Αξιολόγησης του 1ου Εργαστηρίου στάλθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες και 
συμπληρώθηκε από συνολικά έντεκα (11) συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε εννέα (9) ερωτήσεις, με τις απαντήσεις να λαμβάνουν τιμές σε κλίμακα από 
ένα (1) έως πέντε (5). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κρίθηκαν θετικά καθώς η 
πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιημένη με τα θέματα που συζητήθηκαν, τις 
παρουσιάσεις και τους ομιλητές του Εργαστηρίου.

2ο Εργαστήριο SmartRural
Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ 
09:00 και 11:45. Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Ζoom. Το 
Εργαστήριο μεταδόθηκε επίσης ζωντανά μέσω της σελίδας της ANKO στο Facebook.
Το θέμα του 2ου Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου ήταν: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
στις Αγροτικές Περιοχές».
Το 2ο εργαστήριο χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτος μέρος ήταν μια εισαγωγή στο 
Σεμινάριο και μια σύντομη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου (1ου) 
Εργαστηρίου. Τα θέματα τους δεύτερου μέρους ήταν οι επιχειρηματικές τάσεις στις 
ελληνικές αγροτικές περιοχές, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στη γεωργική παραγωγή 
και τον εναλλακτικό τουρισμό. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του Εργαστηρίου ήταν μια 
επίδειξη των Εργαλείων του Έργου SmartRural.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών
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Καταγράφηκαν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό 
των συμμετεχόντων και την ψηφιακή τους 
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δράσης. Τα 
στατιστικά στοιχεία σχετίζονται με τον αριθμό, τα 
δεδομένα και την επαγγελματική κατάσταση των 
συμμετεχόντων, καθώς και με το χρόνο 
παρακολούθησης του Εργαστηρίου. 

Μ.Ο. Χρόνου Παρακολούθησης
Σύνολο Συμμετεχόντων
Αγρότες
Δημόσιος Υπάλληλος
Αγρότης-Επιχειρηματίας  
Ερευνητής
Άλλο 10 

Ερωτηματολόγια παρήχθησαν και υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες στο 
τέλος της εκδήλωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη των υπηρεσιών 
και η συνέπεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθώς και η βελτίωση των επόμενων 
δράσεων με σκοπό τη συλλογή σχολίων, παρατηρήσεων. κ.λπ.

Τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την πραγματοποίηση των επόμενων εργαστηρίων 
θα περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των δεδομένων από τα δύο πρώτα εργαστήρια για 
τον εντοπισμό και την ενίσχυση τυχόν κενών, καθώς και στενότερη επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους και τις εμπλεκόμενες ομάδες, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών για 
την επιχείρηση και αξιολόγηση των δράσεων του Κέντρου SmartRural.
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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

SMARTRURAL

Η υλοποίηση ξεκίνησε με ένα Προπαρασκευαστικό Σχέδιο με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των πιλοτικών δραστηριοτήτων στις 
διάφορες φάσεις τους, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Αναπτύχθηκε 
σε τρία μέρη - Ανάλυση και καθορισμός στόχων, Φάσεις υλοποίησης των πιλοτικών 
δραστηριοτήτων και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για την επιλογή των συμμετεχόντων, όπου 
περιγράφεται η συμβολή της μεθοδολογίας επιλογής, οι στόχοι της, το μεθοδολογικό 
πλαίσιο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το έγγραφο περιέχει τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης των υποψηφίων, το έντυπο αίτησης, το πλαίσιο 
αξιολόγησης που βασίζεται σε συμπληρωμένα έντυπα αίτησης, το πλαίσιο 
αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, τη μορφή της τελικής λίστας των επιλεγμένων 
υποψηφίων.

Δημιουργήθηκε μια ειδική σελίδα για μια πιο επιτυχημένη διαδικτυακή προσέλκυση 
υποψηφίων με δυνατότητα αυτόματης συλλογής δεδομένων από όσους επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στις πιλοτικές δράσεις. Ο συνολικός αριθμός των συμπληρωμένων 
αιτήσεων ήταν 15. Μεταξύ αυτών, επιλέχθηκαν τρεις υποψήφιοι.

Οι πιλοτικές εφαρμογές εφαρμόστηκαν σε διάφορα στάδια:

 Παροχή πακέτου για εκπαίδευση και εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του έργου ·



• Διεξαγωγή ατομικών συμβουλευτικών συναντήσεων με βάση τη
συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα / δραστηριότητα που αναπτύσσει ο 
συμμετέχων

• Παροχή εξατομικευμένης κάρτας με ειδικές οδηγίες και προτάσεις για 
δράση σε κάθε συμμετέχοντα.

Σε σχέση με τον COVID-19, οι συμβουλευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για τις ληφθείσες υπηρεσίες από τους εμπειρογνώμονες, το 
εκπαιδευτικό υλικό και την ετοιμότητά τους για μελλοντική συνεργασία.

Η LEDA-RAZLOG ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (PP5) ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.5.3 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2020 στην πόλη Ράζλογκ της 
Βουλγαρίας. Ο κύριος στόχος της Ημερίδας Πληροφόρησης ήταν να παρουσιάσει 
στους τοπικούς ενδιαφερόμενους τους στόχους, τις δραστηριότητες, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη του Έργου "Smart Rural 
Entreperneurship". 

Η LEDA-RAZLOG (PP5) ΕΠΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.5.2

“ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ”

που περιλαμβάνει: ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών, 
δραστηριότητες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα κατάρτισης 
κ.λπ., με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των αρχών και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα εντός 
της περιοχής παρέμβασης.
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