Εταίροι

Όλο και περιςςότεροι αγρότεσ και αγροτικζσ SME's
ςτθν Ευρώπθ, που αγωνίηονται να επιβιώςουν ςε
ζνα

ταχζωσ

οικονομικό

μεταβαλλόμενο
περιβάλλον,

γεωργικό

και

εκτιμοφμουν

το

αυξανόμενο ενδιαφζρον των τοπικών και ειδικών
προϊόντων ωσ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ. Παρά το γεγονόσ ότι οι
καταναλωτζσ φαίνεται να προτιμοφν τα τοπικά,
αυκεντικά και υγιεινά τρόφιμα, αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ ςτθν πρόςβαςθ ςε αυτά. Μζροσ των
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ειςαγωγών που πλθροφν προσ το παρόν τθν
αυξανόμενθ

ηιτθςθ

κα

μποροφςε

να

αντικαταςτακεί από τοπικά προϊόντα, ωςτόςο οι
εταιρείεσ

που

εφοδιαςμοφ

εμπλζκονται

των

τοπικών

ςτθν
και

αλυςίδα
βιολογικών
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προϊόντων διατροφισ πρζπει να γίνουν πιο
επαγγελματικζσ και ανταγωνιςτικζσ.
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Marlo
ΓΙΑΣΙ ΣΟ MARLO
Όλξ και πεοιρρόςεοξι
αγοόςεπ και αγοξςικέπ
SME's

ρςημ

πξσ

Δσοώπη,

αγχμίζξμςαι

επιβιώρξσμ

ρε

μα
έμα

ςαυέχπ μεςαβαλλόμεμξ
γεχογικό

και

ξικξμξμικό πεοιβάλλξμ,
εκςιμξύμξσμ ςξ ασναμόμεμξ εμδιατέοξμ ςχμ
ςξπικώμ

και

ειδικώμ

δσμαςόςηςα

μα

ποξψόμςχμ

ρσμευίρξσμ

χπ
ςιπ

δοαρςηοιόςηςέπ ςξσπ. Παοά ςξ γεγξμόπ όςι ξι
καςαμαλχςέπ
ςξπικά,

ταίμεςαι

ασθεμςικά

μα

και

ποξςιμξύμ

σγιειμά

ςα

ςοότιμα,

αμςιμεςχπίζξσμ δσρκξλίεπ ρςημ ποόρβαρη ρε
ασςά. Μέοξπ ςχμ ειραγχγώμ πξσ πληοξύμ
ποξπ ςξ παοόμ ςημ ασναμόμεμη ζήςηρη θα
μπξοξύρε μα αμςικαςαρςαθεί από ςξπικά
ποξψόμςα,

χρςόρξ

ξι

εςαιοείεπ

πξσ

εμπλέκξμςαι ρςημ αλσρίδα ετξδιαρμξύ ςχμ
ςξπικώμ
διαςοξτήπ

και

βιξλξγικώμ

ποέπει

μα

ποξψόμςχμ
γίμξσμ

επαγγελμαςικέπ και αμςαγχμιρςικέπ.

πιξ

ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΠΙΩ ΑΠΟ MARLO;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ MARLO;

Σξ έογξ MARLO απξρκξπεί ρςη βελςίχρη
ςηπ αμςαγχμιρςικόςηςαπ ςχμ αγοξςικώμ
ΜΜΔ μέρα από ςημ αμάπςσνη εμόπ
μεθξδξλξγικξύ Δκπαιδεσςικξύ εογαλείξσ
μάοκεςιμγκ Σξπικώμ και Βιξλξγικώμ
Ποξψόμςχμ Διαςοξτήπ, και μα εμθαοούμει
ςημ αειτόοξ αμάπςσνη ςχμ αγοξςικώμ
πεοιξυώμ.
ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ MARLO ΝΑ ΚΑΝΔΙ ΓΙΑ
Α;
Για ςιπ αγοξςικέπ ΜΜΔ πξσ εμπλέκξμςαι
ρςημ παοαγχγή, ςημ εμπξοία και ςιπ
πχλήρειπ ςξπικώμ και βιξλξγικώμ
ποξψόμςχμ διαςοξτήπ (ςξμείπ ςηπ
γεχογίαπ, ςηπ παοαγχγήπ ςοξτίμχμ, ςξ
υξμδοικό και λιαμικό εμπόοιξ, ςξσοιρμόπ)
ςξ MARLO θα επιςοέφει ςημ ποόρβαρη
ρςημ καςάοςιρη ρςξμ ςξμέα ςηπ εμπξοίαπ
ςξπικώμ και βιξλξγικώμ ποξψόμςχμ
διαςοξτήπ, ςη βελςίχρη ςχμ δενιξςήςχμ
και ικαμξςήςχμ ρςξμ ςξμέα και ςημ
αύνηρη ςηπ διαςξμεακήπ ρσμεογαρίαπ, με
ρςόυξ ςημ αμάπςσνη κξιμώμ ςξσοιρςικώμ
ποξρτξοώμ.
Θα ρσμβάλει επίρηπ ρςημ αμάπςσνη ασςξύ
ςξσ είδξσπ ςχμ επιυειοήρεχμ και ςημ
ξικξμξμική αμάπςσνη ςχμ αγοξςικώμ
πεοιξυώμ ρςιπ υώοεπ εςαίοξσπ.
Για ςξσπ αμθοώπξσπ ρςιπ αγοξςικέπ
κξιμόςηςεπ ςξ MARLO θα ρσμβάλει ρςημ
αμάπςσνη ςχμ γμώρεχμ ρυεςικά με ςξ
πώπ ςα ςξπικά ποξψόμςα μπξοξύμ μα
παοξσριαρςξύμ, ιδίχπ ρςξσπ ςξσοίρςεπ.

Σξ έογξ θα σλξπξιηθεί από μια κξιμξποανία από
7 εςαίοξσπ από 5 υώοεπ ςηπ ΔΔ πξσ εκςείμεςαι
από ςξ Βξοοά ρςξ Νόςξ ςηπ Δσοώπηπ (Ιρπαμία,
Κύποξπ, Ιςαλία, Λεςξμία, Λιθξσαμία), και
αμςιποξρχπεύξσμ άμερα αγοξςικέπ ΜΜΔ πξσ
εμπλέκξμςαι ρςημ παοαγχγή, ςημ εμπξοία και
ςιπ
πχλήρειπ
ςξπικώμ
και
βιξλξγικώμ
ποξψόμςχμ, καθώπ και ρςημ καςάοςιρη και ςημ
παοξυή ρσμβξσλώμ.
ΠΩ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ MARLO;

Σξ έογξ υχοίζεςαι ρε 7 πακέςα εογαρίαπ πξσ
απξςελξύμςαι από έμα ρύμξλξ δοαρςηοιξςήςχμ.
Σξ έογξ θα νεκιμήρει με ςξμ καθξοιρμό ςξσ
«μεθξδξλξγικξύ πλαιρίξσ» (ΠΔ2) και ςημ
"Αμάλσρη αμαγκώμ» (ΠΔ3), πξσ θα θέρει ςιπ
βάρειπ για ςημ επόμεμη εογαρία. ςημ ρσμέυεια
θα
ακξλξσθήρει
η
"Ποξραομξγή
ςξσ
ποξγοάμμαςξπ καςάοςιρηπ" (ΠΔ4), με ςη
μεθξδξλξγία καςάοςιρηπ, ςξ πεοιευόμεμξ και ςα
εογαλεία.
Καςά
ςη
"Δξκιμή
και
ανιξλόγηρη» (ΠΔ5) ςξ ποόγοαμμα καςάοςιρηπ
θα παοξσριαςεί ρςιπ ξμάδεπ-ρςόυξσπ και ςα
ρυόλιά
ςξσπ
θα
βξηθήρξσμ
ρςξ
μα
ξοιρςικξπξιήρξσμ
ςξ
πεοιευόμεμξ,
ςη
μεθξδξλξγία και ςημ ςευμική παοξσρίαρη ςξσ
μαθήμαςξπ. Σα 3 σπόλξιπα πακέςα εογαρίαπ «Η
διαυείοιρη
ςξσ
ρυεδίξσ
και
ρσμςξμιρμξύ»
(ΠΔ1),
«Διάδξρη
και
Ανιξπξίηρη» (ΠΔ6) και "Διαυείοιρη Πξιόςηςαπ"
θα έυξσμ διάοκεια πξσ εκςείμεςαι από ςημ αουή
έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έογξσ.

