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«Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Εκδόθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπο- Μέτρου 2.1 "Χρήση συμβουλευτικών
υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα" . Δυο μέλη του InoFA σύντομα θα έχουν αποκτήσει και
τυπικά το ρόλο του "Συμβούλου": Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η εταιρεία
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Ergoplanning ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή αποτύπωση στον αμπελώνα
Καινοτόμα ψηφιακά «εργαλεία» για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας της αμπελουργικής ζώνης της
Γουμένισσας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του terroir της περιοχής, ανέπτυξαν
και εφαρμόζουν πιλοτικά η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, η ομάδα
παραγωγών Γουμένισσας «Εύφορη Γη», οι οινοποιοί
που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Κιλκίς και η
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του
σχεδιασμού τους για την τόνωση της τοπικής
οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Green Ideas Greece 2022
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Greece 2022’ διοργανώνεται τα τελευταία 10 χρόνια
απο το Balkan Green Foundation. Στοχεύει στην
υποστήριξη
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κοινωνικής

επιχειρηματικότητας,
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ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν
τοπικούς πόρους και δίκτυα. Τα έπαθλα είναι μικρά,
όμως ο αντίκτυπος κάθε πράσινης πρωτοβουλίας
είναι μεγάλος.

Διαβάστε περισσότερα

MEATPLACE

Από το αφιέρωμα του ειδικού έντυπου τύπου MEATPLACE για το InoFA και την
προώθηση του κρέατος των ελληνικών φυλών της Κόκκινης και της Βραχυκερατικής.

Δείτε περισσότερα

Δείτε το βιντεο

8o Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου

Το διήμερο 9 & 10 Απριλίου στην Καλαμάτα ειπώθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα για την
παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου όπως προβληματισμοί, έργα, εξελίξεις και προοπτικές
για

την

παραγωγή,
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και

προώθηση.
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σε
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παρουσιάστηκε και ο ρόλος του InoFA στον ψηφιακό μετασχηματισμό στους
ελαιοπαραγωγούς,
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από

τις

δράσεις

του

Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας.

Δείτε το βιντεο

Κέντρου

Αγροδιατροφικής

Gateway LoRaWAN στην Γουμένισσα

Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία των αμπελώνων της Γουμένισσας. Η πρώτη
κεραία (gateway) LoRaWAN έχει τοποθετηθεί στην περιοχή. Σύντομα ένα δίκτυο
αισθητήρων θα καταγράφουν και θα παρουσιάζουν στους παραγωγούς, σε πραγματικό
χρόνο, τα δεδομένα αέρος και εδάφους του αμπελώνα.

Δείτε περισσότερα
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