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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

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/
https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/71953/ypaat-ekdothike-i-prosklisi-georgikon-symvoylon-ypsoys-80-ekat-eyro/?fbclid=IwAR2b_zu2UBmiT4qozCEHRHJZ6_ecWdfqKB0upkIFnLQLOSxZOP85wLZGkwg
https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/71953/ypaat-ekdothike-i-prosklisi-georgikon-symvoylon-ypsoys-80-ekat-eyro/?fbclid=IwAR2b_zu2UBmiT4qozCEHRHJZ6_ecWdfqKB0upkIFnLQLOSxZOP85wLZGkwg
https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/71953/ypaat-ekdothike-i-prosklisi-georgikon-symvoylon-ypsoys-80-ekat-eyro/?fbclid=IwAR2b_zu2UBmiT4qozCEHRHJZ6_ecWdfqKB0upkIFnLQLOSxZOP85wLZGkwg
https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/71953/ypaat-ekdothike-i-prosklisi-georgikon-symvoylon-ypsoys-80-ekat-eyro/?fbclid=IwAR2b_zu2UBmiT4qozCEHRHJZ6_ecWdfqKB0upkIFnLQLOSxZOP85wLZGkwg


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.

Green Ideas Greece 2022

Η ψηφιακή αποτύπωση στον αμπελώνα

Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas

Greece 2022’ διοργανώνεται τα τελευταία 10 χρόνια

απο το Balkan Green Foundation. Στοχεύει στην

υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας

ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν

τοπικούς πόρους και δίκτυα. Τα έπαθλα είναι μικρά,

όμως ο αντίκτυπος κάθε πράσινης πρωτοβουλίας

είναι μεγάλος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

https://greenideasgreece.org/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8e%ce%bd-2022/?fbclid=IwAR1Pnebx-nj9LxLGl5k3klWFMNqZi-kusvz7nfiUrFIbt3myhkAwRzw0fWc
https://www.in.gr/2022/04/01/economy/agro-in/goumenissa-psifiaki-apotyposi-ton-xaraktiristikon-tou-terroir-tis-ampelourgikis-zonis/?fbclid=IwAR2fMnzmBF-5Nm2Bg4ZLREZhPH4khOS_4_QeVdID31RVQ58d4uWthcnXTe8
https://www.in.gr/2022/04/01/economy/agro-in/goumenissa-psifiaki-apotyposi-ton-xaraktiristikon-tou-terroir-tis-ampelourgikis-zonis/?fbclid=IwAR2fMnzmBF-5Nm2Bg4ZLREZhPH4khOS_4_QeVdID31RVQ58d4uWthcnXTe8
https://greenideasgreece.org/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8e%ce%bd-2022/?fbclid=IwAR1Pnebx-nj9LxLGl5k3klWFMNqZi-kusvz7nfiUrFIbt3myhkAwRzw0fWc
https://greenideasgreece.org/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8e%ce%bd-2022/?fbclid=IwAR1Pnebx-nj9LxLGl5k3klWFMNqZi-kusvz7nfiUrFIbt3myhkAwRzw0fWc
https://www.in.gr/2022/04/01/economy/agro-in/goumenissa-psifiaki-apotyposi-ton-xaraktiristikon-tou-terroir-tis-ampelourgikis-zonis/?fbclid=IwAR2fMnzmBF-5Nm2Bg4ZLREZhPH4khOS_4_QeVdID31RVQ58d4uWthcnXTe8
https://greenideasgreece.org/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8e%ce%bd-2022/?fbclid=IwAR1Pnebx-nj9LxLGl5k3klWFMNqZi-kusvz7nfiUrFIbt3myhkAwRzw0fWc
https://www.in.gr/2022/04/01/economy/agro-in/goumenissa-psifiaki-apotyposi-ton-xaraktiristikon-tou-terroir-tis-ampelourgikis-zonis/?fbclid=IwAR2fMnzmBF-5Nm2Bg4ZLREZhPH4khOS_4_QeVdID31RVQ58d4uWthcnXTe8


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

https://www.facebook.com/photo?fbid=349082183906407&set=a.345514694263156
https://www.facebook.com/photo?fbid=349082183906407&set=a.345514694263156
https://www.facebook.com/photo?fbid=349082183906407&set=a.345514694263156
https://www.facebook.com/photo?fbid=349082183906407&set=a.345514694263156
https://m.facebook.com/evyp.gr/videos/3227688694146139/?refsrc=deprecated&_rdr


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, μεταποίηση, εμπορία και προώθηση. Ανάμεσα σε αυτά

παρουσιάστηκε και ο ρόλος του InoFA στον ψηφιακό μετασχηματισμό στους

ελαιοπαραγωγούς, μέσα από τις δράσεις του Κέντρου Αγροδιατροφικής

Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας.

Δείτε το βιντεο

https://www.youtube.com/watch?v=8Z_hbQULRdo
https://www.youtube.com/watch?v=8Z_hbQULRdo
https://www.youtube.com/watch?v=8Z_hbQULRdo
https://www.youtube.com/watch?v=8Z_hbQULRdo


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

Gateway LoRaWAN στην Γουμένισσα

http://www.goumenissa.eu/blog/?p=92262&fbclid=IwAR1lTo_UByNkBDMWfr0GRECt4oSVHcpPN3ks5Az7djVZu8FYihyozzy7dp8
http://www.goumenissa.eu/blog/?p=92262&fbclid=IwAR1lTo_UByNkBDMWfr0GRECt4oSVHcpPN3ks5Az7djVZu8FYihyozzy7dp8
http://www.goumenissa.eu/blog/?p=92262&fbclid=IwAR1lTo_UByNkBDMWfr0GRECt4oSVHcpPN3ks5Az7djVZu8FYihyozzy7dp8
http://www.goumenissa.eu/blog/?p=92262&fbclid=IwAR1lTo_UByNkBDMWfr0GRECt4oSVHcpPN3ks5Az7djVZu8FYihyozzy7dp8
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