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Το παρόν έργο 2021-1-PT01-KA220-VET-000033188 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν φυλλάδιο αντανακλά μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η 
Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο CarboNostrum είναι μια διακρατική κοινοπραξία που χρηματοδοτείται από το Erasmus + και αποτελείται από οργανισμούς από 5 χώρες της Μεσογείου. 
Εταίροι από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία έχουν συγκεντρωθεί για να παράσχουν εργαλεία και γνώσεις για να ενδυναμώσουν 
τους μικροκαλλιεργητές και τους νεαρούς και νέους αγροτο-παραγωγούς να εφαρμόζουν λύσεις σε φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη των μεσογειακών 
οικοσυστημάτων με στόχο την προσαρμογή και μείωση των επιπτώσεων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Το CarboNostrum HUB βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη 
και θα περιλαμβάνει ένα Εγχειρίδιο, μια σειρά από μελέτες περίπτωσης για την κλιματική έξυπνη γεωργία, ένα διαδικτυακό μάθημα και ένα διαδραστικό εργαλείο 
οπτικοποίησης που θα περιέχει ζωτικές πληροφορίες για το κλίμα και τους βιοφυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο του άνθρακα.

PORCUS NATURA και HORTAS DA RAINHA (PT) – Δύο ακόμη μελέτες 
περιπτώσεων βρίσκονται στα τελευταία βήματα της μετα-παραγωγής και 
θα είναι διαθέσιμες στο κανάλι μας στο YouTube πολύ σύντομα. Και τα δύο 
γυρίστηκαν στην Πορτογαλία και ανυπομονούμε να σας τα δείξουμε. Εν τω 
μεταξύ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δύο έργα, ακολουθήστε το 
Porcus Natura και το Hortas da Rainha! 
Όλες οι άλλες μελέτες περιπτώσεων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή 
και θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΈ 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΈΠΟΜΈΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε κορυφαία αποτελέσματα. 
Πραγματοποιούμε έρευνα πεδίου και γραφείου, οργανώνουμε ομάδες εστίασης 
με ειδικούς και κινηματογραφούμε περιπτωσιολογικές μελέτες των βέλτιστων 
πρακτικών στην Κλιματική Έξυπνη Γεωργία σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Η πρώτη ευκαιρία για τη συνεργασία μας να συναντηθούμε προσωπικά ήταν 
κατά την πρώτη μας διεθνή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) 
τον Μάιο. Όχι μόνο αυτή η συνάντηση ήταν απαραίτητη για την καλύτερη 
οργάνωση των επόμενων επιχειρησιακών βημάτων, αλλά συμμετείχαμε και 
σε ένα εργαστήριο δημιουργίας ταινιών για τη σωστή διεξαγωγή μελετών 
περίπτωσης υψηλής ποιότητας. Η πρώτη από αυτές τις ταινίες γυρίστηκε στο 
τέλος αυτής της συνάντησης.

Πιο πρόσφατα, η ομάδα του CarboNostrum συναντήθηκε στην ισπανική πόλη 
της Μούρθια τον Οκτώβριο για τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, όπου 
συζητήσαμε την ολοκλήρωση του Εγχειριδίου CarboNostrum και τις Μελέτες 
Περίπτωσης. Όλα τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και σε όλες 
τις γλώσσες συνεργασίας (PT, TR, EL, ES και IT).

ΜΈΛΈΤΈΣ ΠΈΡΙΠΤΩΣΗΣ
Στη συζήτηση και τη διδασκαλία πρακτικών 
της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας, οι μελέτες 
περιπτώσεων είναι καθοριστικής σημασίας. 
Παρέχουν τα βασικά παραδείγματα εφαρμογών 
του πραγματικού κόσμου, παρουσιάζουν 
πλεονεκτήματα και προκλήσεις και συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νεοφερμένων να υιοθετήσουν αυτές τις 
πρακτικές. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή διδασκαλίας από το παράδειγμα, και 
αυτές οι μελέτες περίπτωσης είναι ακριβώς αυτό! Θα κινηματογραφήσουμε 
τουλάχιστον 10 τέτοιες μελέτες, 2 σε κάθε χώρα εταίρο.
FARGE ORGANIK (TR) – Η πρώτη οριστική μελέτη περίπτωσης, η Farge 
Organik, ήταν η πιλοτική ταινία ενός παραδείγματος βέλτιστων πρακτικών που 
σχετίζονται με την κλιματικά έξυπνη γεωργία και την αειφορία που γυρίστηκε 
κατά τη διάρκεια της πρώτης μας διακρατικής συνάντησης στην Τουρκία. 
Είμαστε περήφανοι που λέμε ότι αυτή η ταινία ήταν μέρος της επίσημης 
επιλογής του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Κινηματογράφου 
CineEco – Serra da Estrela. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία Farge 
Organik στο YouTube μας. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε το Farge 
Organik στα social media!
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ΈΔΑΦΟΣ, ΓΈΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΈΣΟΓΈΙΟΣ
Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το χαρακτηριστικά φτωχό έδαφός της έχει απειληθεί περαιτέρω και 
υποβαθμιστεί από γεωργικές πρακτικές μη προσαρμοσμένες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περισσότερα για τη γεωργία. Οι μη βιώσιμες πρακτικές αποτελούν μέρος του 
προβλήματος, αλλά οι έξυπνες για το κλίμα μέθοδοι μπορούν να είναι μέρος της λύσης. Η γεωργία είναι ένα ζωτικό μέρος της κοινωνίας και έχει τη δυνατότητα να 
αυξήσει την ανθεκτικότητα και να προωθήσει ένα καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να προσαρμοστεί και να οικοδομήσει πιο ανθεκτικά συστήματα παραγωγής ικανά να 
διατηρούν βιώσιμα τις αποδόσεις, να διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και να συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Εάν είστε αγρότης στην περιοχή της Μεσογείου, το πιθανότερο είναι ότι έχετε αντιμετωπίσει αυξημένη ερημοποίηση και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και τώρα αντιμετωπίζετε το ερώτημα πώς να προσαρμόσετε την παραγωγή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και περιβαλλοντικές 
ανάγκες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Εάν αυτή είναι η περίπτωσή σας, μείνετε συντονισμένοι για τις ενημερώσεις του CarboNostrum!

Η ΝΈΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην 
παροχή ισορροπημένων λύσεων για να πετύχουν την βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια. Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από το 2023 έως το 2027, η νέα ΚΓΠ θα οικοδομηθεί γύρω από δέκα βασικούς 
στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, την περιβαλλοντική φροντίδα, τη διατήρηση της ανανέωσης των γενεών και την 
προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας. Αυτή η νέα νομοθεσία για την ΚΓΠ πρόκειται να ξεκινήσει το 2023 και οραματίζεται μια εκσυγχρονισμένη πολιτική που 
δίνει έμφαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, προσφέροντας πιο άμεση υποστήριξη στους μικρότερους αγρότες και προάγοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη 
μέλη για την προσαρμογή των στόχων της στις τοπικές συνθήκες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη νέα ΚΓΠ στις γλώσσες της ΕΕ ΈΔΩ! 
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