AGRIWATER - ERASMUS+ KA2: Καινοτόμα και βιώσιμα μέτρα διατήρησης του νερού στο
γεωργικό τοπίο (Innovative and Sustainable Measures of Keeping Water in the Agricultural Landscape)
Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση (kick-off meeting), 1 Δεκεμβρίου 2020
Διεξήχθη διαδικτυακά την 1η Δεκεμβρίου 2020, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος AGRIWATER
ERASMUS+. Σε αυτήν το Ινστιτούτο εκπροσώπησαν ο ΠΛΓΕ Μαρίνος Μάρκου και οι Λειτουργοί Αορίστου
χρόνου Μαριάνθη Γιαννακοπούλου και Σταυρούλα Ιωάννου.
Το έργο AGRIWATER στοχεύει στην εκπαίδευση των αγροτών, των κατόχων γεωργικής γης και άλλων
ενδιαφερομένων για καινοτόμο και αειφόρο προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ξηρασία και για
το πώς να εγκαταστήσουν και να συντηρήσουν συστήματα άρδευσης σε γεωργική γη, ως μια
αποτελεσματική μέθοδο μείωσης των συνεπειών της ξηρασίας. Η ιδέα της εφαρμογής νέων συστημάτων
άρδευσης υποστηρίζει τις μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις και συνεχείς διαδικασίες προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή.
Στην πρωινή συνεδρία, η συντονίστρια του έργου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ανέλυσε την
ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια, ακολούθησε πεντάλεπτη παρουσίαση όλων των εταίρων που είναι: (1)
Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky (Τσεχική Δημοκρατία), (2) EUROPEAN
LANDOWNERS ORGANIZATION (Βέλγιο), (3) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Κύπρος), (4) Hof und
Leben GmbH (Γερμανία), (5) Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (Ιταλία) και (6) On Projects Advising SL
(Ισπανία). Στις παρουσιάσεις τους οι εταίροι εξήγησαν ποιοι είναι, τι περιμένουν από το έργο και πώς
μπορούν να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα του. Στη συνέχεια αναλύθηκε η δομή, το χρονοδιάγραμμα
και οι προθεσμίες του έργου, έγινε επισκόπηση των αναμενόμενων πνευματικών αποτελεσμάτων
(intellectual outputs) και επιβεβαιώθηκαν οι υπεύθυνοι και η δομή του κάθε παραδοτέου, με ιδιαίτερη
αναφορά στο πρώτο παραδοτέο.
Στην απογευματινή συνάντηση διεξήχθη Εργαστήριο με θέμα «Η τρέχουσα κατάσταση στις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα». Επρόκειτο για μια επισκόπηση της πραγματικής κατάστασης των
επιπτώσεων της ξηρασίας στη γεωργία, την κρατική στήριξη για την εφαρμογή νέων καινοτόμων τρόπων
και μέτρων διατήρησης του νερού στη γεωργική γη, το επίπεδο κρατικής στήριξης σε τέτοια θέματα, και τα
προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Στο εργαστήριο έγινε 10λεπτη παρουσίαση από τον
κάθε εταίρο. Ακολούθησε ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου, εξηγήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης
και αναφοράς που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο του έργου, στον τρόπο και τον χρόνο συμπλήρωσης των
time-sheets και των εκθέσεων παρακολούθησης, στο σχέδιο διάδοσης του έργου και προγραμματίστηκαν
οι επόμενες συναντήσεις των εταίρων.
Το ΙΓΕ συμμετέχει σε όλες τις δέσμες εργασίας του προγράμματος, ωστόσο ηγείται της δέσμης εργασίας
4 και είναι υπεύθυνο για: (1) Διοργάνωση του εργαστηρίου στην 3η Συνάντηση των εταίρων που θα γίνει
στη Λευκωσία στις αρχές του 2022. (2) Προετοιμασία των προτύπων (templates) βάσει της δομής και των
κριτηρίων που θα συμφωνηθούν στο εργαστήριο. (3) Προετοιμασία μέρους του περιεχομένου του
εκπαιδευτικού υλικού που θα συμφωνηθεί από την κοινοπραξία. (4) Προετοιμασία της τελικής έκδοσης
του φυλλαδίου, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των συνεργατών. Στόχος του συγκεκριμένου
παραδοτέου είναι να παρέχεται κατανοητό υλικό με κρίσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση του νερού
στους ιδιοκτήτες γαιών.
Μετά το πέρας της συνάντησης οι εταίροι δήλωσαν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διεξήχθη,
επιλύθηκαν απορίες και απαντήθηκαν ερωτήματα για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας της
κοινοπραξίας.

