Ο στόχος του
προγράμματος
ARIMNet (Agricultural
Research
in
the
Mediterranean Region)
είναι η ενίσχυση της επιστημονικής
συνεργασίας μεταξύ χωρών της Μεσογείου και
η δημιουργία μιας ερευνητικής κοινότητας με
το συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων
αγροτικής έρευνας.
Οι χώρες της Μεσογείου παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά για
τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, όπως
το κλίμα, η βλάστηση και η μοναδική
βιοποικιλότητα. Το ARIMNet επιδιώκει τη
συνεργασία ερευνητικών ομάδων των χωρών
της Μεσογείου για την αντιμετώπιση των
κοινών προκλήσεων, όπως η βιώσιμη
ανάπτυξη, η διαχείριση των φυσικών πόρων
και η κλιματική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται (Μάϊος 2012 –
Οκτώβριος 2014) το ερευνητικό
έργο
‘Mediterranean biodiversity as a tool for the
sustainable development of the small
ruminant sector: from traditional knowledge
to innovation’ , ‘DoMEsTIc’.
Κύριος σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση
των παραγόντων που επηρεάζουν τη
βιωσιμότητα των ποιμενικών και εκτατικών
παραγωγικών συστημάτων, προβάτων και
αιγών στους άξονες: περιβάλλον, οικονομία
και κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό θα διερευνηθούν: 1) οι
διαφορετικές συνισταμένες του παραγωγικού

συστήματας, 2) η συλλογική οργάνωση σε
τοπικό επίπεδο, και 3) η εφοδιαστική αλυσίδα,
οι δυνατότητες προώθησης των προϊόντων και
οι τάσεις της αγοράς.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος θα οδηγήσει
στον
προσδιορισμό
πιθανών
θετικών
συνεργειών μεταξύ φυλών – προϊόντων.
Στόχος είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης
μεταξύ των τοπικών φυλών αγροτικών ζώων
και προϊόντων ποιότητας, εξετάζοντας τις
υπάρχουσες στρατηγικές και ενισχύοντας την
ανάπτυξη νέων.

Από την τεχνική επίσκεψη με τους εταίρους
του έργου και τους συνεργάτες στην Ήπειρο,
κατά την 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου
(Ιούλιος 2012)

Πακέτα Εργασίας
WP1. Components of the Production System
(Συνισταμένες του παραγωγικού συστήματος)
WP2. Collective organisation at territorial level
(Συλλογική οργάνωση σε επίπεδο περιοχής)
WP3. Supply chain and Market analysis
(Εφοδιαστική αλυσίδα και ανάλυση αγοράς)
WP4. Assessment of the sustainability of the
system (Προσδιορισμός της βιωσιμότητας του
συστήματος)
WP5. Mediterranean Platform consolidating
traditional
knowledge
and
innovation
(Μεσογειακή πλατφόρμα με στόχο τη σύνδεση
της παραδοσιακής γνώσης με την καινοτομία)

1η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του DoMEsTIc,
Ινστ. Τεχνολογίας Γάλακτος, Ιωάννινα (Ιούλιος
2012)
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Η Μεσογειακή βιοποικιλότητα ως μέσο για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της
προβατοτροφίας και αιγοτροφίας:
συνδέοντας την παραδοσιακή γνώση με την
καινοτομία

