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Συνεργασία CarboNostrum:

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.

ΤΙ
Ο κύριος στόχος αυτού 

του έργου είναι να παρέχει 
στο CarboNostrum HUB 
εκπαιδευτικούς πόρους 

για την ενδυνάμωση με τα 
καλύτερα δυνατά εργαλεία 

και γνώσεις για την εφαρμογή 
λύσεων αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής 

και προσαρμογής σε 
φτωχά και υποβαθμισμένα 
εδάφη των μεσογειακών 

οικοσυστημάτων. 

ΓΙΑΤΙ
Το έργο CarboNostrum έχει ως στόχο να 
ενδυναμώσει τους μικροκαλλιεργητές 
και τους νέους αγρότες σε ολόκληρη 

τη μεσογειακή Ευρώπη, ώστε να 
επανεξετάσουν ή να αλλάξουν 

τις πρακτικές διαχείρισης της γης 
τους, με στόχο να καταπολεμήσουν 

αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή 
και την ερημοποίηση, να αυξήσουν την 

οικονομική τους βιωσιμότητα και να 
αποτελέσουν ένα πολύτιμο βήμα προς 
ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, όπου 

κανένας δεν θα μένει πίσω.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Αν είστε μικροκαλλιεργητής 

αγρότης, νεαρός ή καινούριος 
γεωργικός παραγωγός το έργο 

CarboNostrum 
είναι για εσάς!

Επίσης, αν είστε μέλος
ενός γεωργικού συνεταιρισμού,

σε Τοπικές Ενώσεις 
Ανάπτυξης ή σε Δήμους 

Αγροτικών Περιοχών, μείνετε 
συντονισμένοι

στο έργο CarboNostrum!

https://carbonostrum.eu

ΠΌΤΕ
Αναρωτιέστε πότε θα είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά 
εργαλεία του CarboNostrum; Το χρονοδιάγραμμα που 

ακολουθεί θα σας λύσει τις απορίες:  

https://carbonostrum.eu
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22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22
Εκπαιδευτικοί πόροι που εστιάζουν στις 

προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή 
και στα οφέλη από την εφαρμογή μέτρων 

για την κλιματικά έξυπνη γεωργία.

ΜελέτεςΠερίπτωσης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 
Βέλτιστες πρακτικές για την Κλιματικά-

έξυπνη Γεωργία, οι οποίες βρίσκουν 
εφαρμογή σε εξερευνήσεις σε 
μεσογειακά οικοσυστήματα.

Εγχειρίδιο

ΙΟΥΝΙΟΥ 23
Ένα καινοτόμο μικτό μάθημα που θα 

ενδυναμώσει τους αγρότες με γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες σε πρακτικές 

γεωργίας με έξυπνη διαχείριση του 
κλίματος, οι οποίες συντηρούν ενεργά 

το έδαφος και τα οικοσυστήματα

ΔιαδικτυακόΜάθημα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23
Διαδραστικό εργαλείο οπτικοποίησης που 
περιέχει πανευρωπαϊκή κάλυψη χαρτών 

με δεδομένα για ζωτικές πληροφορίες για 
το κλίμα και τους βιοφυσικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τον κύκλο του άνθρακα.

WebGis

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23
Σε PT, ES, IT, El και TR

Συνέδριοκαιεργαστήρια

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24
Σε PT, ES, IT, El και TR

Διαδικτυακάinarσεμινάρια

ΜΑΙΟΣ 22
Ένα διαδραστικό εργαλείο που περιέχει 
όλους τους πόρους που αναπτύχθηκαν 

για την προώθηση της εφαρμογής 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και στρατηγικών προσαρμογής στα 

μεσογειακά οικοσυστήματα.

CarboNostrumHUB

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ
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