Έλα να μας συναντήσεις !
• Εάν είσαι αγρότης ή σύμβουλος αγροτών σε
κάποια από τις Περιοχές Μάθησης έλα σε επαφή
με το τοπικό σημείο επαφής για να μάθεις πώς
μπορείς να επωφεληθείς από το σχέδιο
• Αν είσαι αγρότης ή σύμβουλος αγροτών εκτός
Περιοχής Μάθησης αλλά εργάζεσαι σε γεωργικές
εκτάσεις HNV, συμβουλεύσου τις καινοτομίες που
βρέθηκαν - μπορεί να εντοπίσεις κάτι που
ενδεχομένως να σε ενδιαφέρει.

www.hnvlink.eu
Περιοχή
Μάθησης και
Εταίρος

www.hnvlink.eu

HNV-Link Γεωργία



lansstyrelsen.se/vastragotaland

• Αν είσαι εκπαιδευτικός, αναζήτησε στην
ιστοσελίδα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να
σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα συστήματα ΥΦΑ
και τη χρήση τους ως εκπαιδευτικές περιπτώσεις
για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τις γεωργικές
επιστήμες.
• Εάν είσαι ερευνητής, η έννοια των γεωργικών
εκτάσεων ΥΦΑ προσφέρει ένα συναρπαστικό
διεπιστημονικό πεδίο έρευνας σ’ ένα πλαίσιο το
οποίο θέτει σημαντικά κοινωνικά και αναπτυξιακά
διακυβεύματα.
• Ο καθένας μπορεί να στηρίξει το παραγωγικό
σύστημα ΥΦΑ επισκεπτόμενος τις Περιοχές μας
Μάθησης όσο και άλλες περιοχές ΥΦΑ οι οποίες
έχουν δεσμευθεί για ένα υπεύθυνο τουρισμό και
για την παραγωγή τροφίμων τοπικής
ιδιαιτερότητας.

Τα αποτελέσματα του έργου
μεταξύ 2016 και 2019:
• Απογραφή των τοπικών καινοτομιών σε κάθε
περιοχή μάθησης
• Ανάλυση των συνθηκών επιτυχίας της διαδικασίας
καινοτομίας
• Λειτουργία Φόρουμ-Έκθεση Καινοτομίας για να
προωθηθεί η αμοιβαία μάθηση
• Ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού για τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών και φοιτητών στις
γεωργικές σπουδές, στην αγροτική ανάπτυξη και
διαχείριση καθώς επίσης και στις Υψηλής φυσικής
Αξίας έννοιες, προκλήσεις και ευκαιρίες
• Ένα διαδραστικό Άτλαντα εφαρμόσιμων
Καινοτομιών στις περιοχές HNV
• Ερευνητικές ανακοινώσεις και παρουσιάσεις
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υψηλής φυσικής
αξίας: Μάθηση,
Καινοτομία και
Γνώση
2016-2019

Στοιχεία επικοινωνίας:
Συντονιστής:
CIHEAM-IAMM Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων
Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών –
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Μοντπελιέ
3191 route de Mende, 34093 Montpellier cedex 5,
France
Τηλ: [33] (0)4 67 04 60 00 - Fax:[33] (0)4 67 54 25 27
Σε εθνικό επίπεδο :
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
τηλ: 00302421074463
www.facebook.com/HNVLink
twitter.com/HNVLink

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Δίκτυο HNV-Link
Το δίκτυο HNV-Link στοχεύει στην ανάπτυξη και τη
διάδοση
καινοτομιών
που
υποστηρίζουν
παραγωγικά συστήματα και κοινότητες υψηλής
φυσικής αξίας
βελτιώνοντας ταυτόχρονα την
«κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα» και την
«περιβαλλοντική αποτελεσματικότητάς» τους
Το HNV-Link συνδέει δέκα περιοχές όπου το
παραγωγικό σύστημα (ΥΦΑ) είναι διαδεδομένο και
έχουν εντοπισθεί ανάλογες καινοτομίες. Πρόκειται
για τις Περιοχές Μάθησης του δικτύου.
Μια Περιοχή Μάθησης συγκεντρώνει αγρότες,
επαγγελματικές
ενώσεις,
μη
κυβερνητικές
οργανώσεις, τοπικές αρχές, καθώς και ιδρύματα
εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας. Η κάθε
Περιοχή Μάθησης αντιμετωπίζει ένα δικό της
μοναδικό σύνολο προκλήσεων. Αλλά έχει επίσης
κάτι να διδάξει στις υπόλοιπες : υπάρχουσα
συνεργασία,
επιτυχή
ολοκλήρωση
σχεδίου,
καινοτόμες προσεγγίσεις για αύξηση της αξίας στα
προϊόντα.

Τι είναι το Υψηλής Φυσικής
Αξίας (ΥΦΑ-HNV)
παραγωγικό σύστημα;

Πως το σχέδιο HNV-Link
μπορεί να υποστηρίξει τη
γεωργία στην περιοχή σου

Αγροτικές εκτάσεις ΥΦΑ ορίζονται στην Ευρώπη ως οι
περιοχές όπου η γεωργική δραστηριότητα υποστηρίζει
ή συνδέεται με εξαιρετικά υψηλή βιοποικιλότητα.

Το παραγωγικό σύστημα ΥΦΑ αξίζει να υποστηριχθεί!
Πώς θα βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική
βιωσιμότητα του παραγωγικού συστήματος ΥΦΑ χωρίς
αυτό να χάσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά ΥΦΑ; Τι
κάνουν οι περιοχές ΥΦΑ της Ευρώπης για να το
επιτύχουν;

Οι ΥΦΑ είναι πολιτιστικά και οικονομικά σημαντικές,
τον χαρακτήρα των οποίων συντηρεί το παραγωγικό
σύστημα ΥΦΑ.
Οι ΥΦΑ αγροτικές εκτάσεις αποτελούν μια σημαντική
συνιστώσα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Είναι γνωστές
για την πολιτιστική κληρονομιά τους, την ποιότητα των
προϊόντων τους και την αγροτική απασχόληση.

www.hnvlink.eu/what-is-hnv/
Οι Περιοχές Μάθησης στο έργο HNV-Link αποτελούν
άριστα παραδείγματα των αγροτικών εκτάσεων HNV:
Western Stara Planina region, Βουλγαρία
Dalmatian Islands, Κροατία
Θεσσαλία, Ελλάδα
Causses & Cévennes, Γαλλία
Burren, Ιρλανδία
Sítio de Monfurado, Πορτογαλία
Eastern Hills of Cluj, Ρουμανία
La Vera, Extremadura, Ισπανία
Västra Götaland, Σουηδία
Dartmoor, Ηνωμένο Βασίλειο

Το σχέδιο στοχεύει στην αναζήτηση καινοτόμων
τρόπων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος
για τα παραγωγικά συστήματα ΥΦΑ. Θα
χρησιμοποιηθούν οι Περιοχές Μάθησης για να
συλλεχθούν καινοτόμες λύσεις τεχνικού, εμπορικού,
κοινωνικού, θεσμικού και πολιτικού χαρακτήρα.
Επίσης, ορισμένες απ’ αυτές τις λύσεις θα μπορούσαν
να γίνουν επωφελείς για περιπτώσεις όπου λείπουν
καινοτομίες.
Αυτές οι εκ των κάτω επιτυχημένες περιπτώσεις και τα
διδάγματα από τις περιοχές ΥΦΑ θα είναι προσβάσιμα
σε όποιον θα ήθελε να ασχοληθεί με τα παραγωγικά
συστήματα ΥΦΑ.

www.hnvlink.eu/learning-areas/

