Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Περιφέρειας Κρήτης

Τελική Διαβούλευση Α’ Κύκλου
Αγροδιατροφικός Τομέας

Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Θεματικές Ενότητες Διαβούλευσης
MINOS I

Α

Έξυπνη Γεωργία
Συντονιστής: Φουντάς Σπύρος
Βοηθός Συντονιστή: Καουκάκης Σταύρος

Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία

MINOS II
APOLLON

Β
Γ1

Συντονιστής: Βυζαντινοπουλος Σπύρος
Βοηθός Συντονιστή: Φιλίππου Εμμανουήλ

Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Ζωικά)
Συντονιστής: Ακτύπης Αναστάσιος
Βοηθός Συντονιστή: Δαφνομήλη Δήμητρα

Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Φυτικά)

PASIPHAE I

Γ2

Συντονιστής:Σκαράκης Γεώργιος
Βοηθός Συντονιστή: Καρούσου Αλίκη

Κυκλική Οικονομία

PASIPHAE IΙ

Δ

Συντονιστής: Οιχαλιώτης Κωνσταντίνος
Βοηθός Συντονιστή: Τζανακάκης Βασίλειος
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Α. Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία
• Θεματικές Περιοχές - Γενικές Παρατηρήσεις
–
–
–
–
–
–

Έξυπνο Θερμοκήπιο
Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης, Καταγραφής & Ελέγχου
Ψηφιακή Απεικόνιση (Καλλιεργειών & Εδαφών)
Βελτίωση Προϊόντων με καινοτόμες μεθόδους
Επικάλυψη βασικού αντικειμένου ιδεών
Υπήρχαν ιδέες με θεματικό ενδιαφέρον σε Τουρισμό Υπαίθρου και Εξοικονόμησης Ενέργεια

• Θετικά Στοιχεία Ιδεών
– Υψηλή καινοτομία σε ιδέες με κύριο αντικείμενο τα πληροφοριακά συστήματα και σε ΤΠΕ
– Ύπαρξη πιλοτικών δράσεων προς εμπορική αξιοποίηση
– Ισχυρές Συνέργειες και Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς

• Θέματα προς Βελτίωση
– Μικρό ενδιαφέρον για Έξυπνη Κτηνοτροφία
– Έλλειψη ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου
– Βελτίωση τελικού προϊόντος & υπηρεσίας
RIS3Crete

3

Β. Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία
• Γενικές Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
– Στο 75% των προτάσεων που υποβλήθηκαν είχαν συντονιστή από τον ιδιωτικό τομέα.
– 80% των προτάσεων ήταν στην φιλοπεριβαλλοντική γεωργία ενώ οι υπόλοιπες στην
έξυπνη γεωργία, ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων και κυκλική οικονομία.
– Πολλές προτάσεις αναφέρονταν άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο θεματικό αντικείμενο π.χ. χρήση
μετεωρολογικών δεδομένων για άρδευση λίπανση κλπ.

• Θετικά Στοιχεία
– Η συνάφεια με τη θεματική ενότητα ήταν σχετικά υψηλή
– Υπήρχε μοναδική πρόταση που περιλάμβανε τους τομείς φυτική παραγωγή, ζωϊκή
παραγωγή είχε περιβαλλοντική διάσταση
– Υπήρχε καινοτομία εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στη γεωργία αλλά με σχετικά μικρό
βαθμό ωριμότητας και εφαρμογής.
– Υπήρχε πρωτότυπη πρόταση σε επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό αλλά με μικρό βαθμό
ωριμότητας και ελλειματικής σε υποστηρικτικά στοιχεία.
– Αναπτύχθηκε από τους ενδιαφερόμενους θετικό κλίμα συνεργειών.

• Θέματα προς Βελτίωση
– Πολλές προτάσεις με επιπλέον υποστηρικτικά στοιχεία προσεγγίζουν το στάδιο της
ωρίμανσης
– Οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί για την υλοποίηση του έργου σε πολλές περιπτώσεις
δεν ήταν αναλυτικοί
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Γ1. Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Ζωικά)
• Γενικές Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
– Οι ιδέες εντοπίζονται κυρίως
 σε απομόνωση –ταυτοποίηση και παραγωγή αυτόχθονων εναρκτήριων (starters)
μικροοργανισμών για την παραγωγή γαλακτοκομικών παραδοσιακών προϊόντων της
Κρήτης.
 Έξυπνες συσκευασίες
 Ιχνηλασιμότητα/ασφάλεια τοπικών προϊόντων
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

• Θετικά Στοιχεία
– Η συνάφεια με τη θεματική ενότητα ήταν σχετικά υψηλή
– Μέσα από την διαδικασία αναδείχθηκαν συνέργειες συναφών εξειδικεύσεων-ιδεών
– μεγάλο ποσοστό με επιχειρηματική κατεύθυνση ανάδειξη εξωστρέφειας και
βελτιστοποίηση ασφάλειας και βελτίωση προώθησης προϊόντος

• Θέματα προς Βελτίωση
– Η επιχειρηματική διάσταση των ιδεών χρήζει περεταίρω βελτίωσης και τεκμηρίωσης
– Επιδίωξη ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματικών σχημάτων
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Γ2. Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Φυτικά)
• Γενικές Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
– Κατηγοριοποίηση προτάσεων
• Ποιότητα – Αυθεντικότητα ελαιοκάρπου - λαδιού : 9
• Ποιότητα – Αυθεντικότητα αμπελο-οινικών : 7
• Φυτοπροστασία : 2
Οι περισσότερες προτάσεις εστιάστηκαν σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά πεδία.

• Θετικά Στοιχεία
Οι προτάσεις σαφώς κινούνται προς την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων και ικανοποίηση
αναγκών.
– Όλες οι προτάσεις είχαν υψηλή συνάφεια με τη θεματική ενότητα.
– Η πλειονότητα των προτάσεων χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική καινοτομία
– Υπήρξε συμπληρωματικότητα, ακόμα και σχετική ταύτιση των στόχων μεταξύ διαφόρων
προτάσεων που δίνει τη δυνατότητα συνεργατικής δράσης
– Από τη συζήτηση κατέστη εμφανής η θέληση για τέτοιες συνεργασίες
– Κάποιες από αυτές έχουν άμεση σχέση με εταιρίες που μπορούν ή προτίθενται να
αξιοποιήσουν την καινοτομία εμπορικά.
– Τα αποτελέσματα πολλών προτάσεων μπορούν να έχουν ευρύτερη γεωγραφική αξιοποίηση.
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Γ2. Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Φυτικά)
• Θέματα προς Βελτίωση
– Πολλές προτάσεις αναφέρονται σε γενικότερα οφέλη στον
Αγροδιατροφικό τομέα και όχι για συγκεκριμένα
επιχειρηματικά σχήματα.
– Στο πλαίσιο της συζήτησης ενθαρρύνθηκαν στην ενεργότερη
εμπλοκή των παραγωγικών φορέων στην αξιοποίηση των
προϊόντων.
– Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν στην ενσωμάτωση έστω και
πρωτόλειων επιχειρηματικών σχεδίων, όπως επίσης και να
καταστήσουν εμφανέστερη τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

RIS3Crete

7

Δ. Κυκλική Οικονομία
Θεματικές ενότητες
Προϊόντα λίπανσης- εδαφοβελτίωσης (π.χ. composts-τέφρα)

Βιοενεργά συστατικά (κυρίως αντιοξειδωτικά – αιθέρια έλαια)
Απομόνωση από απόβλητα/υποπροϊόντα
Προσθήκη σε προϊόντα (π.χ. πυρηνέλαιο)

Διαχείριση/συντήρηση νωπών προϊόντων
RIS3Crete
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Δ. Κυκλική Οικονομία
• Γενικές Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις
– Ανισότητα στον βαθμό ωριμότητας
– Ανισότητα στον βαθμό τεχνογνωσίας
– Σχετική έλλειψη καινοτομικότητας

• Θετικά Στοιχεία
– Υπάρχουν προτάσεις που ξεχωρίζουν για το βαθμό τεχνογνωσίας και/ή
ωριμότητας
– Η συνάφεια με τη θεματική ενότητα ήταν υψηλή

• Θέματα προς Βελτίωση
– ο βαθμός ωριμότητας ήταν στο 60% των προτάσεων μάλλον χαμηλός
– Χρειάζεται να ενισχυθούν αρκετές προτάσεις στα ζητήματα
(α) τεχνογνωσίας
(β) ανάγκης διερεύνησης αγοράς και επιχειρηματικού σχεδίου
(γ) εξεύρεσης κομβικών συνεργατών
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Συζήτηση
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

http://ris3.crete.gov.gr
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