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Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Κύπρο έχει υψηλές αλλά
αναξιοποίητες δυνατότητες, οι οποίες είναι ακόμα πιο έντονες
στην οροσειρά Τροόδους, που καλύπτει το κεντρικό τμήμα του
νησιού και αποτελεί την κύρια περιοχή όπου καλλιεργούνται
φρουτόδεντρα και ξηροί καρποί. Η πληθυσμιακή αποψίλωση και
το υψηλό κόστος παραγωγής στις αναβαθμίδες έχουν επιφέρει μία
σταθερή μείωση της ορεινής γεωργικής παραγωγής. Το νερό είναι
επίσης ένας βασικός περιοριστικός παράγοντας για τη γεωργία
στο ημίξηρο αυτό μεσογειακό κλίμα, ένα πρόβλημα που διευρύνουν οι κλιματικές αλλαγές,
καθιστώντας επιτακτική τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις πιο δροσερές συνθήκες
των ορεινών περιοχών. Η κοινοπραξία 3PRO-TROODOS (τοπικοί παράγωγοι, μεταποιητές, μικρές
επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις, ερευνητές) έχει ενώσει δυνάμεις με στόχο την ενίσχυση της
βιωσιμότητας και κερδοφορίας της ορεινής γεωργίας.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων στο
Τρόοδος, μέσω κοινωνικών καινοτομιών, βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και κλιματικής
προσαρμογής. Συγκεκριμένα, το Έργο στοχεύει (α) να δημιουργήσει ένα εθελοντικό σήμα
πιστοποίησης ποιότητας Τροόδους μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, (β) να βελτιώσει τη
μεταποίηση τροφίμων διασυνδέοντας παραγωγούς και μεταποιητές, (γ) να ποσοτικοποιήσει τη
ζήτηση νερού άρδευσης βάσει κλιματικών προβλέψεων (2020-2050), (δ) να αναπτύξει
κατευθυντήριες γραμμές βιώσιμης άρδευσης, (ε) να δοκιμάσει πιλοτικά τέσσερις κλιματικά
ανθεκτικές καινοτομίες με ομάδες παραγωγών, (ζ) να αναλύσει το κόστος και τις ωφέλειες των
καινοτομιών, καθώς και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του
εθελοντικού σήματος πιστοποίησης ποιότητας μέσω υποδείγματος εισροών -εκροών. Η
κοινοπραξία 3PRO- TROODOS είναι πεπεισμένη ότι η συνεργασία και σύμπτυξη επιστημονικής και
πρακτικής γνώσης και εμπειρίας θα συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη γεωργία,
στην αύξηση της κλιματικής ανθεκτικότητας της γεωργίας και στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς στην οροσειρά Τροόδους.
Το έργο 3PRO-TROODOS (INTEGRATED/0609/061) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο 3PRO-TROODOS μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα
https://3pro-troodos.cyi.ac.cy/el/,
καθώς
και
τη
σελίδα
https://www.facebook.com/3protroodos/ στο Facebook.

