Αγαπητή Κυρία/Κύριος,
Αυτή η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου RURAL / ITER, το οποίο έχει
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LEONARDO από μια ομάδα από εταίρους
Ιταλικούς, Πορτογαλικούς, Ελληνικούς και Βέλγικους φορείς συμπεριλαμβανομένου
του Πανεπιστημίου του Trás-os-Montes e Alto Douro για να αναπυχθούν με τη

βοήθεια υπολογιστή προγράμματα κατάρτισης.

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να προσδιορίσει κάποια πεδία ενδιαφέροντος
και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία για τωρινούς και μελλοντικούς
αγρότες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να διαφοροποιήσουν τις αγροτικές τους
δραστηριότητες και τα προϊόντα τους, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το
μάνατζμεντ των αγροκτημάτων τους. Ειδικά πιθανοί χρήστες είναι αγρότες
προερχόμενοι από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, γυναίκες και νεαροί
επιχειρηματίες. Πιστεύουμε ότι οι γνώσεις σας στο αντικείμενο της εργασίας σας θα
σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις υπάρχουσες τάσεις. Πολλά ευχαριστώ
για την ευγενική συνεργασία σας. Η ομάδα του RURAL / ITER.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Περιοχή εργασίας:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Δικαιοδοσία:
Θέση:
Χρόνια εμπειρίας στον κλάδο:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

1

Στην περιοχή που εργάζεστε, για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι
αγρότες χρειάζονται κάποιες αλλαγές;
1. Για να κάνουν τη δουλεία τους πιο επικερδή και για να
κερδίσουν επιπλέον εισόδημα.
2. Για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εισοδήματος, να το
κάνουν πιο σταθερό.
3. Για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες
μακροπρόθεσμα.
4. Για να δώσουν στους συγγενείς τους καλύτερες

επαγγελματικές ευκαιρίες.
5. Για να πάρουν επιχορήγηση με τη μορφή ενός σχεδίου
με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
6. Για να ψάξουν για έναν καλύτερο τρόπο ζωής.
7. Για να ξεφύγουν από την ανεργία σε άλλους κλάδους
8. Άλλη(παρακαλώ
διευκρινίστε:.................................................................)
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Κατά τη γνώμη σας, πόσο καινοτόμες είναι οι ακόλουθες δραστηριότητες
στην περιοχή σας. ( 1= καθόλου, 5= πολύ καινοτόμο)
1. Βιολογική καλλιέργεια ( καλλιέργειες και κτηνοτροφία).
2. Προστασία της βιοποικιλότητας ( εξοικονόμηση σπόρων και
/ή φυλής).
3. Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .
4. Για την επεξεργασία γεωργικών παραδοσιακών και
ποιοτικών προϊόντων.
5. Εναλλακτική ζωική παραγωγή.
6. Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων
(μετάξι, μαλλί και τα παράγωγά τους).
7. Φυτώρια, κηπουρικά και εξωραϊσμού.
8. Απευθείας πώληση των προϊόντων ( με διάφορους
τρόπους)
9. Αγροτουρισμός
10. Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός.
11. Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με
κοινωνικά θέματα της κοινωνίας).
12. Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την
κομποστοποίηση.
13. Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
14. Αιολική ενέργεια.
15. Άλλα(Παρακαλώ
διευκρινίστε:………………………………………………..)
°(e.g. PDO, Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης; PGI, Προστατεύεται
η Γεωγραφική Ένδειξη ; TSG, Παραδοσιακά εγγυημένο, ή άλλα τοπικά
προϊόντα
)
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Ποιες καινοτόμες δραστηριότητες που υποδείξατε παραπάνω μπορούν ή
θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν νέους αγρότες, γυναίκες, ή καινούριους
αγρότες στην περιοχή σας. (Σημειώστε ένα η περισσότερα).
1. Βιολογική καλλιέργεια ( καλλιέργειες και κτηνοτροφία).
2. Προστασία της βιοποικιλότητας ( εξοικονόμηση σπόρων και
/ή φυλής).
3. Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .
4. Για την επεξεργασία γεωργικών παραδοσιακών και
ποιοτικών προϊόντων.
5. Εναλλακτική ζωική παραγωγή.
6. Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων
(μετάξι, μαλλί και τα παράγωγά τους).

7. Φυτώρια, κηπουρικά και εξωραϊσμού.
8. Απευθείας πώληση των προϊόντων ( με διάφορους
τρόπους)
9. Αγροτουρισμός
10. Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός.
11. Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με
κοινωνικά θέματα της κοινωνίας).
12. Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την
κομποστοποίηση.
13. Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
14. Αιολική ενέργεια.
15. Άλλα(Παρακαλώ
διευκρινίστε:………………………………………………..)

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Συνδέοντας τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που υποδείξατε
παραπάνω, ποιες από αυτές πιστεύετε ότι οι νέοι αγρότες, οι γυναίκες
και οι καινούριοι αγρότες στην περιοχή σας μπορούν να απαιτούν
περισσότερη εκπαίδευση. ( Σημειώστε ένα ή περισσότερα)
1. Βιολογική καλλιέργεια ( καλλιέργειες και κτηνοτροφία).
2. Προστασία της βιοποικιλότητας ( εξοικονόμηση σπόρων
και /ή φυλής).
3. Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .
4. Για την επεξεργασία γεωργικών παραδοσιακών και
ποιοτικών προϊόντων.
5. Εναλλακτική ζωική παραγωγή.
6. Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων
(μετάξι, μαλλί και τα παράγωγά τους).
7. Φυτώρια, κηπουρικά και εξωραϊσμού.
8. Απευθείας πώληση των προϊόντων ( με διάφορους
τρόπους)
9. Αγροτουρισμός
10. Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός.
11. Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με
κοινωνικά θέματα της κοινωνίας).
12. Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την
κομποστοποίηση.
13. Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
14. Αιολική ενέργεια.
15. Άλλα(Παρακαλώ
διευκρινίστε:………………………………………………..)

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
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Ποια είναι, σύμφωνα με την εμπειρία σας στην περιοχή σας, τα πιο
σημαντικά θέματα που χρήζουν βελτίωση του τρόπου διαχείρισής τους
από τους αγρότες.
(Διαλέξτε το πολύ μέχρι τρις απαντήσεις, και αριθμήστε τες από 1=
σημαντικό, 3 = λιγότερο σημαντικό).
1) Διοίκηση και Λογιστική
2) Χρήση των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων (EAFRD ,
ERDF, ESF).
3) Χρήση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
4) Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρηματικό Σχέδιο.
5) Σχέσεις με τράπεζες.
6) Σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρίες.
7) Ασφάλεια στη δουλειά.
8) Ατομικές στρατηγικές μάρκετινγκ.
9) Ομαδικές στρατηγικές μάρκετινγκ.
10) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε…………………………………)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 Πιστεύετε ότι οι σχετικές πληροφορίες και η εκπαίδευση για την καινοτόμα
γεωργία είναι εύκολα διαθέσιμα στην περιοχή σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Γιατί;_____________________________________________________________
__
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Τι είδους εκπαίδευση θεωρείτε ότι οι νέοι αγρότες, οι γυναίκες και οι
καινούριοι αγρότες στην περιοχή σας θα προτιμούσατε; ( Σημειώστε ένα ή
περισσότερα).
1) Κατοίκων μαθήματα, διάρκειας μιας εβδομάδας.
2) Όχι κατοίκων μαθήματα, με διαλέξεις που εκτείνονται σε μερικές
εβδομάδες ή μήνες.
3) Ατομικά από απόσταση μαθήματα (μαθήματα μέσο internet).
4) Βίντεο – διαλέξεις οργανωμένες από κέντρο μάθησης.
5) Μάθηση στην πράξη, με συναντήσεις και επισκέψεις σε πιλοτικά
αγροκτήματα.
6) Μικτή μεθοδολογία ( μπροστά στην τάξη, online και offline
εκπαίδευση).
7) Άλλη(παρακαλώ
διευκρινίστε:………………………………………………..)

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, πρέπει να σταλεί, μέσω email ή μέσω fax, σε
Όνομα και Επώνυμο
Email
Αριθμό Fax
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
Η ομάδα του
RURAL/ITER

έργου

*Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι δεσμευμένο με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των
χρηστών. Προσωπικά δεδομένα δεν θα δημοσιευθούν ή θα διαχυθεί.
Η αρχή για την "προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων από τα Κοινοτικά Όργανα" βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σας συνεργασία.

