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ΤΟ ΕΡΓΟ 
EXTRA-SMEs



Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα

Η Περιφέρεια Λιγουρίας στην Ιταλία

Το Βόρειο Επιμελητήριο Εμπορίου στο Szczecin στη Πολωνία

Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου Ίλφοβ στη Ρουμανία

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Λαπωνίας στη Φιλανδία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα

Η Επιτροοπή Δυτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία

Η Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου Εθνικών Περφιερειών της Λετονίας

Το Cluster της Λιγουρίας για Θαλάσσιες Τεχνολογίες στην Ιταλία

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το EXTRA SMEs είναι ένα Interreg Europe έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει την
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των αγροτικών και παράκτιων
MME που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών.

Απλοποίηση διαχειριστικών διαδικασιών

Επέκταση και πρόσβαση σε νέες αγορές

Καινοτόμες λύσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού

Επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το έργο συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες για να ενώσουν
δυνάμεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με:
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Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 8 εταίρους από 7 χώρες

για να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τον

τρόπο μετάβασης από τις υφιστάμενες διαδικασίες στη

διαχείριση των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας στην προσαρμογή

και μεγαλύτερη αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και

μέτρων που εφαρμόζονται στον κλάδο. Αυτή η σύσταση

πολιτικής συνοψίζει τα συμπεράσματα από τις ερευνητικές

δραστηριότητες Α1.2 και Α1.3 και πιο συγκεκριμένα

«Ανάλυση νέων προϊόντων και διεργασιών που μπορούν να

βελτιώσουν τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του

έργου EXTRA-SMEs» και «Προσδιορισμός καλών πρακτικών

για την αύξηση του οικονομικού δυναμικού του έργου

EXTRA-SMEs». Τέλος, παρέχεται μια σειρά συστάσεων για

περαιτέρω συζήτηση.



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής υπαρχόντων ειδών για τη μείωση του σχετικού
κόστους ή για αύξηση του όγκου και της ποιότητας παραγωγής.

Διαφοροποίηση μέσω της αναπαραγωγής νέων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και πρακτικών για τη διασφάλιση της
ποιότητας και την ιχνηλάτηση των προϊόντων.

Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα παραγωγής, όπως βιολογική ή περιβαλλοντική και
κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και λήψη των
αντίστοιχων πιστοποιήσεων.

Ανάπτυξη στρατηγικών marketing και επωνυμίας δημιουργώντας ή συμμετέχοντας ή
προωθώντας μια τοπική επωνυμία ή επισημαίνοντας την πλούσια διατροφική αξία του
προϊόντος.

Επέκταση υφιστάμενων καναλιών διανομής, με την εισαγωγή νέων προϊόντων.

Ανάπτυξη δικτύων εταίρων, με τη διοργάνωση τομεακών συναντήσεων ή άλλων
δραστηριοτήτων για τη δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ των εταίρων.

Το έργο EXTRA-SMES εντόπισε μια σειρά ευκαιριών επέκτασης για τον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας.

Αυτές είναι οι εξής:



Τα συμπεράσματα από τη Δραστηριότητα Α1.3 υποδηλώνουν ότι υπάρχουν τρεις
παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά (συνδυασμένα ή μεμονωμένα) στην
αύξηση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας. Αυτοί
είναι:
 
Τεχνολογικές καινοτομίες
Οι τεχνολογικές καινοτομίες θεωρούνται ένας από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς
για την αύξηση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Οι τεχνολογικές
καινοτομίες στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας επικεντρώνονται κυρίως σε εναλλακτικές
πηγές ζωοτροφών, στην ανθεκτικότητα στις ασθένειες, στην αποτελεσματικότητα των
ζωοτροφών, στην ανθρώπινη υγεία και στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις που
απαιτούν, μεταξύ άλλων, τεχνολογικές καινοτομίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας
υδατοκαλλιέργειας.
 

Στρατηγικές συμμαχίας και συνέργειες
Η διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών και συνεργειών με ερευνητικά ινστιτούτα,
κοινωνικές οργανώσεις πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα μπορεί
επίσης να συμβάλει στην αύξηση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της
υδατοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
και η εμπλοκή με δίκτυα καινοτομίας και γνώσης μπορεί να εντείνει περαιτέρω τις
ερευνητικές ικανότητες και την πρόοδο, να προσφέρει ένα μέρος για να μοιραστούν
εμπειρίες πληροφοριών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού και να προωθήσουν τη
δημιουργία και επέκταση δικτύων συνεργατών και άλλων εκπροσώπων τρίτων.
 

Ανάπτυξη ικανοτήτων και ευαισθητοποίηση
Η ανάπτυξη πλήρως λειτουργικών δικτύων γνώσης μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης
ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας για τη μείωση του κόστους
συναλλαγής της διάδοσης γνώσεων και για την ενθάρρυνση της πράσινης καινοτομίας σε
τομείς όπου δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Έτσι, η ανάπτυξη ικανοτήτων θεωρείται ως
ένας άλλος βασικός μοχλός για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και την
υιοθέτηση καινοτομιών, η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει την είσοδο και την
ένταξη των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας στις διεθνείς αγορές.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ



Δέσμευση με τεχνολογικά καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν
προϊόντα ψαριού υψηλής ποιότητας, που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές και τις
νομοθεσίες για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα

Πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξερεύνηση νέων ευκαιριών επέκτασης με θεσμικά
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν κεντρικό ρόλο στη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών.

Τα μέτρα σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια,
κυρίως η αδειοδότηση και η χωροθέτηση, είναι επιτακτικά για την τόνωση της ανάπτυξης
του κλάδου και, κατά συνέπεια, την εξωστρέφειά του.

Περαιτέρω επέκταση σε περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υδατοκαλλιέργεια
και αυξημένη παραγωγικότητα ψαριών μέσω συνεργιών και στρατηγικών συμμαχιών, καθώς
αυτές διαμορφώνονται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυξημένος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων για τη διευκόλυνση
μιας ολιστικής βελτίωσης του ευρωπαϊκού κλάδου υδατοκαλλιέργειας.

Αυξημένη συνεργασία με ξένες εταιρείες υδατοκαλλιέργειας για την απόκτηση πληροφοριών
σχετικά με νέες τεχνολογίες, τάσεις, προτιμήσεις πελατών, αγορές πωλήσεων, κλπ.

Πολιτικές που περιλαμβάνουν υποστηρικτικά μέτρα, όπως εκπαίδευση και διαβούλευση,
διεθνή δικτύωση και πληροφορίες για πρόσβαση τρίτων στην αγορά.

Σεμινάρια για ξένες αγορές, κανόνες, προϋποθέσεις, marketing και μεμονωμένες
επαγγελματικές διαβουλεύσεις.

Καλά καθορισμένη εκπαίδευση για μικρές εταιρείες σχετικά με τις διαδικασίες σίτισης και τις
διαδικασίες παραγωγής.

Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
προοπτικές επέκτασης, μείωση του κόστους και προσέλκυση νέων επενδυτών.

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις θα μπορούσαν να διερευνηθούν μέσω (αλλά όχι περιοριστικά) της
ανάπτυξης συμβουλευτικών πλαισίων, προγραμμάτων χρηματοδότησης, προγραμμάτων
marketing και ευκαιριών για νέες αγορές.

Τεχνολογικές καινοτομίες

Στρατηγικές συμμαχίας και συνέργειες

Ανάπτυξη ικανοτήτων και ευαισθητοποίηση

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ




