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Κινητές συμβουλευτικές ομάδες για τους αγρότες ΥΦΑ
Τοποθεσία:
Ζώνες Ειδικής
Προστασίας
στο Ponor και
στους λόφους
Bessaparki
Βουλγαρία.

Σύστημα ΥΦΑ :
Εκτατική
κτηνοτροφία,
εκτατικοί και
οργανικοί
οπωρώνες και
λαχανόκηποι.

κλίμακα
Κλειδί της επιτυχίας: Πραγματική δέσμευση και
εφαρμογής:
ικανότητες της τοπικής ομάδας της Εταιρίας να
2 κινητές
προωθεί τις γεωργικές πρακτικές ΥΦΑ και να
ομάδες με
λαμβάνει χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο
δράση σε 2
Ταμείο, για την λειτουργία των κινητών
περιοχές,
συμβουλευτικών ομάδων, την εφαρμογή των
συμβουλές σε
γεωργοπεριβαλλοντικών σχεδίων και την
200 αγρότες.
υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων Natura 2000.
Περίοδος εφαρμογής: Λειτούργησε για περίπου 5 χρόνια, από το 2007-2011, λήξη με την ολοκλήρωση
της χρηματοδότησης.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ανάγκη των αγροτών για επαρκείς και
έγκυρες συμβουλές, και πληροφορίες. Η
ενίσχυση της διαβούλευσης σχετικά με την
διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις σχέσεις
μεταξύ των αγροτικών δραστηριοτήτων,
την
προστασία
της
φύσης,
τις
χρηματοδοτικές ευκαιρίες, κτλ.
Η ιστορία εν συντομία
Οι
κινητές
συμβουλευτικές
ομάδες
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου
"Συντήρηση της παγκοσμίως σημαντικής
βιοποικιλότητας σε ημι-φυσικούς βοσκότοπους
Υψηλής Φυσικής Αξίας μέσω της στήριξης της
παραδοσιακής τοπικής οικονομίας" το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο
Προστασίας του Περιβάλλοντος και το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
και υλοποιήθηκε από την Εταιρία για την
Προστασία των Πτηνών της Βουλγαρίας, κατά
την περίοδο 2007-2011.
Οι στόχοι των κινητών συμβουλευτικών
ομάδων ήταν να συμβουλεύουν τους αγρότες
σχετικά με:
 τις νέες γνώσεις και δεξιότητες για τις
γεωργικές πρακτικές ΥΦΑ,

 τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ στον
τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων
(ορθές πρακτικές υγιεινής, πρακτικές
παραγωγής, αποθήκευση και χρήση
κοπριάς, ορθές γεωργικές πρακτικές, κτλ),
 τις δραστηριότητες προώθησης προϊόντων
(απευθείας πωλήσεις, συμβουλές για τον
σχεδιασμό και την τυποποίηση του
σχήματος των βάζων και της ετικέτας τους,
σύνδεση των αγροτών με τους καταναλωτές,
διοργάνωση κοινών επισκέψεων σε
εμπορικές εκθέσεις κτλ.

 τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
 την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων,
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Τι επιτυγχάνουν για την γεωργία ΥΦΑ οι Κινητές συμβουλευτικές ομάδες;
 Οι κινητές συμβουλευτικές ομάδες κέρδισαν την εμπιστοσύνη των αγροτών και έγιναν μέρος της
καθημερινής τους ζωής.
 Δόθηκαν συμβουλές σε πάνω από 200 αγρότες. Συμμετείχαν στο πιλοτικό σχέδιο χρηματοδότησης
ΥΦΑ μέσα από την έγκριση 83 έργων που υπέβαλαν οι συμβουλευτικές ομάδες.

Επιτεύγματα:
 Η χρηματοδότηση συνέβαλε στην πρόσληψη
ειδικών για τις κινητές συμβουλευτικές ομάδες.
 Οι δεξιότητες, οι προσωπικές πεποιθήσεις και η
συμβουλευτική
υποστήριξη
βοήθησε
την
ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών και
των τοπικών αρχών του υπουργείου Γεωργίας.
 Τα σχέδια χρηματοδότησης ήταν προσαρμοσμένα
στις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες των αγροτών
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ΥΦΑ.

Σημαντικά Ζητήματα
 Απαιτείται διαπροσωπική επαφή και συμβουλές για αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε
αγροκτήματος καθώς και για την αποτελεσματική συμμετοχή των αγροτών και των τοπικών αρχών
στην προστασία των γεωργικών συστημάτων ΥΦΑ.
 Οι κινητές συμβουλευτικές ομάδες ΥΦΑ αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι συνεργάτες
για τους αγρότες και τις τοπικές υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας. Οι ομάδες αυτές μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μηχανισμού υλοποίησης των μελλοντικών
γεωργοπεριβαλλοντικών σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
HNV-Link_LA Thessaly
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Society for Territorial and Environmental
Prosperity (STEP)-Βουλγαρία, εταίρου του Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι
αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος
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