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Σκοπός του έργου
• Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας πρωτοποριακής
επιχειρηματικής συστάδας (cluster), ως μετεξέλιξη και
ολοκλήρωση του Δικτύου Aegean Cuisine στις Κυκλάδες,
στην οποία θα συμμετέχουν όσες τοπικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής το
επιθυμούν.
• Το cluster θα λειτουργήσει και ως Πιλότος για όλες τις
περιοχές της χώρας, όπου οι παραγωγοί προϊόντων
αγροδιατροφής αναζητούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
διείσδυσής τους σε νέες, πολλά υποσχόμενες αγορές

Βασικοί Μηχανισμοί του έργου

Δημιουργία
μηχανισμού
διαρκούς στήριξης
των παραγωγών
τοπικών προϊόντων
αγροδιατροφής

Ανάπτυξη δικτύου
αυτόματων
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συσκευασιών
τοπικών προϊόντων

Δημιουργία
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τοπικών
προϊόντων
(logistics center)

Δημιουργία
σημείων πώλησης
των τοπικών
προϊόντων σε
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Υλοποίηση και
λειτουργία
σύγχρονου
ηλεκτρονικoύ
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κέντρου πώλησης
τοπικών
προϊόντων

Επιμέρους στόχοι του έργου (1)
• να αξιοποιηθεί η υψηλή επισκεψιμότητα των νησιών για την
αύξηση της ζήτησης των Κυκλαδικών γαστρονομικών προϊόντων
τόσο εντός του Νομού όσο και σε νέες αγορές, αλλά και για την
προβολή των Κυκλάδων ως ιδανικού προορισμού για τους λάτρεις
του γαστρονομικού τουρισμού,
• να αναπτυχθεί συνεργατικό κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων του
τομέα της αγροδιατροφής στις Κυκλάδες, στο πλαίσιο ενός cluster,
που μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας
• να προετοιμασθούν κατάλληλα οι τοπικές επιχειρήσεις, με την
παροχή κατάλληλης τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας, ώστε να
καταστούν έτοιμες για τη συμμετοχή τους στο cluster

Επιμέρους στόχοι του έργου (2)
• να αναπτυχθούν δικτυώσεις και σχέσεις συνεργασίας με φορείς,
οργανισμούς και επιχειρήσεις σε επιλεγμένες αγορές – στόχους για
την αποδοτικότερη προώθηση των τοπικών προϊόντων
αγροδιατροφής,
• να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της
αγροδιατροφής στις Κυκλάδες
• να ενθαρρυνθούν οι Κυκλαδίτες, ιδιαίτερα οι κάτοικοι των νεότερων
ηλικιακών ομάδων, να μείνουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν
με την παραγωγή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Χαρακτηριστικά σχεδιασμού του
έργου

Εφικτότητα
υλοποίησης των
προτεινόμενων
δράσεων

Ολιστική
προσέγγιση στο
στόχο της
αύξησης της
εξωστρέφειας
των Κυκλαδικών
αγροδιατροφικών προϊόντων

Αξιοποίηση της
εμπειρίας του
Δικτύου Aegean
Cuisine

Διασφάλιση της
μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας
των
αποτελεσμάτων
της πράξης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος

Ρεαλιστικότητα
προϋπολογισμού

Προπαρασκευαστικές μελέτες / έρευνες για την αναγνώριση των αγορών –
στόχων και τον καθορισμό του μοντέλου λειτουργίας του cluster

Μηχανισμός διαρκούς στήριξης του Cluster των επιχειρήσεων – παραγωγών
τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής

Συνολικό
περιβάλλον
του έργου

Δίκτυο αυτόματων
πωλητών τοπικών
προϊόντων στις
κύριες πύλες εισόδου
/ εξόδου του Νομού

Κέντρο τροφοδοσίας
και διακίνησης
τοπικών προϊόντων
(logistics center) σε
επιλεγμένο σημείο
της Αττικής

Σημεία πώλησης των
τοπικών προϊόντων
των Κυκλάδων σε
νησιά με υψηλή
επισκεψιμότητα

Ηλεκτρονικό
εμπορικό κέντρο
πώλησης τοπικών
προϊόντων, με
μοντέλα Β2Β και B2C

Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτυώσεων με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις
σε αγορές – στόχους για την αποδοτικότερη προώθηση των Κυκλαδικών
προϊόντων

Καμπάνια προώθησης και προβολής των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
των Κυκλάδων σε διεθνές επίπεδο

Λειτουργίες Μηχανισμού
Υποστήριξης

Υπηρεσία
Υποστήριξης
παραγωγών
προϊόντων
αγροδιατροφής για
την εισόδό τους
στις νέες αγορές

Επιτόπια
υποστήριξη των
τοπικών
επιχειρήσεων

Διοργάνωση
workshops για τους
επαγγελματίες του
κλάδου

Υποστήριξη της
σύστασης &
λειτουργίας του
Cluster

