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Από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο του
προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ - Άξονας 02 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ ανακοινώθηκε στις
07.08.2020 η απόφαση ένταξης για την 1η πρόσκληση του
συνεργατικού σχηματισμού (cluster) καινοτομίας InoFA
(Internet of Food Alliance) με Φορέα Αρωγό την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή

κυκλική οικονομία, 

την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων,

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

τις διατροφικές αξίες

Ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) καινοτομίας InoFA (Internet of Food Alliance) αποτελεί την προσπάθεια

να διασυνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας και όσοι παρέχουν υλικά και υπηρεσίες σε αυτή

κάτω από μία κοινή ομπρέλα η οποία βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και το Internet of Things. Υπό αυτή την

έννοια η ροή των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί και μία παράλληλη ροή πληροφορίας η

οποία γεννιέται στο σημείο της πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. χωράφι) και διαρκώς εμπλουτίζεται μέχρι και

την τελική του κατανάλωση. 

Σκοπός του cluster είναι να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων σ’αυτό και της κοινωνίας

πολιτών ώστε να αναπτυχθούν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των

εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η τεχνολογική

αναβάθμιση με την σειρά της θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην: 

Το cluster επιδιώκει επίσης, τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της μεταφοράς και αποθήκευσης των

διακινούμενων στην αγροδιατροφική αλυσίδα προϊόντων ενώ μέσω της ψηφιοποίησης της πληροφορίας στα

σημεία πώλησης θα παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση στους καταναλωτές σε ζητήματα που άπτονται των

ορθών διατροφικών επιλογών. Έτσι, θα αυξάνονται οι επιδόσεις όλων των επιμέρους εμπλεκομένων και η

προστιθέμενη αξία κατά μήκος της αλυσίδας εξασφαλίζοντας την δίκαιη κατανομή της.

ΓΓΕΚ: Ενεργές Δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 (gsrt.gr)

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=12_30652_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load


Στο σχήμα συνενώνονται επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, συσκευασίας αγροτικών προϊόντων,

διανομών, λιανικής πώλησης, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς κοινωνίας πολιτών, πάροχοι

τεχνολογίας και πάροχοι υπηρεσιών και υλικών από όλη την Ελλάδα. Το συντονισμό του έχει η Αμερικανική

Γεωργική Σχολή ενεργώντας ως Φορέας Αρωγός.

Με την παρούσα πρόταση του InoFA επιχειρείται για πρώτη φορά η συμμαχία μεταξύ εκπροσώπων από

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, πρωτογενή δευτερογενή αλλά και τριτογενή. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας επικουρούνται από παρόχους τεχνολογίας,

ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις παροχής λογισμικού και γενικώς επιστημονικό προσωπικό που θα αναλύσει,

θα συντονίσει, θα οργανώσει και θα υλοποιήσει τις δράσεις του παρόντος σχεδίου. 

Στόχος είναι η ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική όλων των εμπλεκόμενων και

της απρόσκοπτης ροής πληροφορίας από τον ένα κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στον επόμενο. Η συλλογή,

επεξεργασία και διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών διασφαλίζεται μέσα από προηγμένα συστήματα που

ενσωματώνουν τεχνολογίες Blockchain. Αυτό παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις αξιοπιστίας και διαφάνειας

στην εφοδιαστική αλυσίδα. 



Οι βασικοί κατηγορίες των συνεργατών του InoFA εντάσσονται στις έξι παρακάτω κατηγορίες:

1.     Πρωτογενής Παραγωγή 

2.     Συσκευασία Αποθήκευση και Διανομή 

3.     Σημεία λιανικής

4.     Πάροχοι υψηλής τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών

5.     Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

6.     Κοινωφελή Ιδρύματα και Τοπικές Αρχές

35 φορείς από όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας

6 πυλώνες εργασίας

24 μήνες διάρκεια έργου

200.000 € προϋπολογισμός (για την 1η προσκληση)

4 συνεργαζόμενα cluster

Info for InoFA:
Φορέας Αρωγός: ΑΓΣ SPMO (Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων)

Ηλίας Κάλφας ikalfa@afs.edu.gr – 2310 492827

To InoFA σε αριθμούς:

mailto:ikalfa@afs.edu.gr
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