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AGENDA

1. Σκοπός της πρόσκλησης?

2. Ποιος μπορεί να αιτηθεί?

3. Ποιες δραστηριότητες και δαπάνες είναι 
επιλέξιμες?

4. Πότε μπορεί να γίνει η αίτηση?

5. Πως γίνεται η αξιολόγηση?

6. Πως γίνεται η αναφορά και η 
αξιολόγηση? 

7. Πως υποβάλλω αίτηση?

8. Q&A



Σκοπός

Ο τομέας της ελαιοκομίας
αντιμετωπίζει τεχνικές και
εμπορικές δυσκολίες όπως
οι επιδράσεις της
κλιματικής αλλαγής, οι
εχθροί και οι ασθένειες, οι
απαιτήσεις των
καταναλωτών, η ανάγκη για
αύξηση της αγρονομικής
απόδοσης. Αξιοποίηση των
γενετικών πόρων της ελιάς.

Η κύρια φιλοδοξία του έργου GEN4OLIVE είναι η
επιτάχυνση της κινητοποίησης των
καλλιεργούμενων ποικιλιών και άγριων γενετικών
πόρων της λεκάνης της Μεσογείου και η ενίσχυση
των δραστηριοτήτων βελτίωσης της ελιάς μέσω
μίας πολυπαραγοντικής προσέγγισης

Η Αλληλεπίδραση μεταξύ των Ακαδημαϊκών και των ενδιαφερόμενων μερών (Φυτώρια,
Βελτιωτές) είναι απαραίτητη για την επίτευξη της Κύριας φιλοδοξίας του έργου.
GEN4OLIVE

Επιστημονική γνώση
σχετικά με την γενετική της
ελιάς, γενετικοί πόροι
(Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
κέντρα, Τράπεζες γενετικού
υλικού) είναι διαθέσιμα στις
Μεσογειακές χώρες

2η πρόσκληση 
GEN4OLIVE για 

αιτήσεις



Ποιος  μπορεί να αιτηθεί ?

Η πρόσκληση έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση των ΜΜΕ, που χρειάζονται να:
- Φτάσουν σε αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα–

έργο 1 χρόνου
- Εργασία σε θέμα με εμπορικές δυνατότητες
- Βελτιστοποίηση χρόνου υποβολής: εύκολη διαδικασία αίτησης
- Υποστήριξη κατά την αίτηση και τις διαδικασίες αναφοράς:

άμεση επαφή με τον οργανισμό χρηματοδότησης

ΜΜΕ

ΜΜΕ σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ
Αριθμός προσωπικού: < 250 άτομα; τζίρος: < 50 M€; Σύνολο ισολογισμού< 43 M€



Ποιος  μπορεί να αιτηθεί ?

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ΜΜΕ με έδρα της ΕΕ,
συνεργαζόμενες χώρες Η2020, τρίτες χώρες Η2020.

Η αιτούσα ΜΜΕ είναι ο άμεσος δικαιούχος που θα
λάβει την χρηματοδότηση

RTOs, Τράπεζες γενετικού υλικού, Πανεπιστήμια,
Τεχνολογικοί πάροχοι, Μεγάλες εταιρείες μπορούν να
συμμετέχουν σαν υπεργολάβοι ή σας συνεργάτες χωρίς
προϋπολογισμό

Οι συνεργάτες του GEN4OLIVE canμπορούν να
συμμετέχουν σας συνεργάτες χωρίς προϋπολογισμό και
δεν μπορούν να παρέχουν υπεργολαβία



Επι λέξιμες Δρασ τηριότητες  

Δραστηριότητες
Καινοτομίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΛΆΝΟΥ
ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ Δραστηριότητες

επικύρωσης

(1) Αντοχή στην επίδραση της κλιματικής
αλλαγής

(2) Αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες
(3) Ποικιλίες υψηλής παραγωγικότητας
(4) Ποικιλίες υψηλής ποιότητας
(5) Εξαιρετική αγρονομική απόδοση



Σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ε ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  b y 2 n d G E N 4 O L I V E  o p e n  
c a l l

EJMPLO FOTO

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΛΆΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ+ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΌ ΠΛΑΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΧΘΕΙ
Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

2  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  π α ρ α δ ο τ έ α



Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Π Λ Α Ν Ο Υ

Σκοπός: σχεδιασμός δραστηριοτήτων με βάση την χρήση των γενετικών
πόρων που έχουν εξαχθεί από συλλογές Τραπεζών γενετικού υλικού με σκοπό
τον χαρακτηρισμό ή τον έλεγχο αυτών που μπορούν να εμφανιστούν σε νέες
ποικιλίες ελιάς.

Ενδεικτικές χορηγούμενες δραστηριότητες (παράδειγμα):
• Απόκτηση ποικιλιών ανθεκτικών σε ασθένειες και κατάλληλες για υπέρ-

πυκνα συστήματα φύτευσης.
• Απόκτηση ποικιλιών με αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις (ψύχος,

ξηρασία, αλατότητα, κτλ.)
• Απόκτηση ποικιλιών με εξαιρετική παραγωγή και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

EJMPLO FOTO



Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  Π Λ Α Ν Ο Υ  Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Η Σ

Σκοπός: υλοποίηση δραστηριοτήτων επικύρωσης που μπορούν να αποδείξουν τη
σκοπιμότητα του σχεδίου αναπαραγωγής που θα σχεδιαστεί.
Ενδεικτικές χορηγούμενες δραστηριότητες (παράδειγμα):
• Ειδικός χαρακτηρισμός ποικιλιών που θα χρησιμοποιηθούν ως γεννητικοί παράγοντες:

καθιέρωση συγκριτικών δοκιμών αγρού για την επικύρωση των ειδικών
χαρακτηριστικών των μητρικών ποικιλιών (παγετός, ξηρασία, ανοχή σε ασβέστη κ.λπ.),
ειδική χημική και οργανοληπτική ανάλυση ελαίου κ.λπ

• Πραγματικές δραστηριότητες αναπαραγωγής: άμεσες διασταυρώσεις μεταξύ ποικιλιών
και βλάστησης σπόρων, φύτευση αγρού για την αξιολόγηση των φυτών F1.

• Συγκεκριμένη ανάλυση αγοράς για τη βιωσιμότητα του προγράμματος βελτίωσης,
οργανοληπτικές μελέτες των προτιμήσεων των καταναλωτών σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές ή αγορές



Σχετικά με την  
χρηματοδότηση :

Συνολικό ποσό: €10.000 / έργο.

Διάρκεια έργου: 1 χρόνο μέγιστο

Συμφωνία επιχορήγησης: θα υπογραφεί μεταξύ
του αιτούντος και του GEN4OLIVE

25 έργα θα χρηματοδοτηθούν



Πόσες  προτάσεις  μπορεί  να  
κάνει  μία  ΜΜΕ ?

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να καταθέσει από 1
έως 3 αιτήσεις αλλά:

- Μόνο με διαφορετικές ιδέες έργου

- Μία ΜΜΕ δεν μπορεί να λάβει πάνω
από 60.000€ από το άθροισμα
ληφθέντων επιχορηγήσεων από την
1st και 2nd GEN4OLIVE πρόσκληση.



Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

• Οι αιτούντες ΜΜΕ ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν πλάνα βελτίωσης σε συνεργασία με
ΤΓΥ και εταίρους του έργου GEN4OLIVE με βάση τα τρέχοντα αποτελέσματα του
έργου.

• Οι εταίροι του GEN4OLIVE δεν μπορούν λάβουν υπεργολαβία από τις ΜΜΕ και
δεν επιτρέπεται να λάβουν οικονομικές απολαβές. Όμως, οι εταίροι του GEN4OLIVE ,
μέσα στα πλαίσια του έργου GEN4OLIVE, μπορούν να παρέχουν στις ΜΜΕ όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και γενετικό υλικό (εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων, και οι κανονισμοί της ανταλλαγής του υλικού ακολουθούνται) για τον
σχεδιασμό και την επικύρωση του έργου βελτίωσης.



Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς  δ α π ά ν ε ς ?

• Άμεσες δαπάνες προσωπικού: ώρες κόστους του προσωπικού του δικαιούχου που είναι αφιερωμένο
στην πραγματική εργασία στο πλαίσιο του έργου.

• Άλλες άμεσες δαπάνες: περαιτέρω άμεσες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση της
δράσης μπορούν να ζητηθούν για έξοδα ταξιδιού για συναντήσεις της ομάδας έργου, εξοπλισμό,
αναλώσιμα κ.λπ. Μόνο το μέρος του κόστους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για το έργο και οι
συνήθεις κανόνες απόσβεσης της εταιρείας πρέπει να να εφαρμοστεί.

• Έμμεσες δαπάνες: δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου που δεν μπορούν να
αποδοθούν απευθείας στο έργο, π.χ. ενοικίαση δωματίου, κόστος ενέργειας ή γενικά έξοδα διοίκησης.
Εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 25% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

• Κόστη Υπεργολαβίας όπως υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα,
εργαστήρια και παρόμοια, αλλά θα μπορούσαν επίσης να είναι δημόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλες
μεγάλες εταιρείες, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ όπως τεχνολογικός προμηθευτής και παρόμοια. Η
υπεργολαβία μπορεί να καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο μέρος της δράσης. Εάν ο προϋπολογισμός της
υπεργολαβίας είναι αρκετά υψηλός, ο δικαιούχος πρέπει και πρέπει να τον αιτιολογήσει σωστά



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ο Αιτών πρέπει να είναι ΜΜΕ (definition by the European Union) με έδρα την
ΕΕ, H2020 συνεργαζόμενες και τρίτες χώρες.

• Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά μέσω του συστήματος μέχρι
τις 17:00 CEST (Brussels time) της 25th January 2023

• Μόνο οι 7 πρώτες σελίδες της αίτησης θα αξιολογηθούν



Πότε?

Opening date for the proposal submission 20th October 2022 
Closing date for the proposal submission 25th January 2023 
Evaluation period 25th January – 25th April 2023 
Notification of funded proposals April 2023 
Agreement signature date April - May 2023 
Expected starting date of the project May - June 2023 

 



Κ ρ ι τ ή ρ ι α  Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς

Το όριο για τη συνολική βαθμολογία είναι 50 βαθμοί
Το όριο για κάθε βαθμολογία κριτηρίου είναι 20%: 8 
βαθμοί για κριτήρια αριστείας και εφαρμογής, 4 
βαθμοί για κριτήρια επιπτώσεων

Μεριμνήστε για:
- Συνεργασία
- Πνευματική Ιδιοκτησία
- Διεθνείς διαστάσεις

EVALUATION 
CRITERIA 

SUBCRITERIA SCORE WEIGHTED 
SCORE 

Excellence 
(40%) 

 

 

 

Scientific and technical quality 
(Breeding plans + support/validation 
activities) 

25 25 

Innovation potential and applicability 
of the outcomes 

15 15 

Total Excellence 40 

Implementation 
(40%) 

Work plan  (Breeding plans + 
support/validation activities 
mandatory deliverables) 

20 20 

Capacities and company team 
involved 

10 10 

Collaboration with other 
companies/research organisations 

5 5 

Management of intellectual property 
developed 

5 5 

   

Total Implementation 40 

Impact (20%) Economic & market impact  10 10 

International and social impact 10 10 

Total Impact 20 

TOTAL 100 

 

Σ υ σ τ ά σ ε ι ς  



Πλάνο Πληρωμής 

Το συμφωνητικό υπογράφεται απευθείας από την 
αιτούσα ΜΜΕ
Οι πληρωμές γίνονται απευθείας στην αιτούσα ΜΜΕ

 INDIVIDUAL VOUCHER 

PAYMENT 
SCHEME 

✓ Lump sum up to 10.000€ per project 

 

2 INSTALMENTS 

Pre-financing: within 30 days from the signature of the contract (50%) 

Final: within 30 days from the completion of the assessment of the final progress performance 
report (50%) 

 



Αναφορά

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν μία τελική αναφορά, 
με τα ακόλουθα: 

Τεχνικά δικαιολογήτικά:

- Περιγραφή δραστηριοτήτων, αποτελέσματα, 
αποκλίσεις

- Τα παραδοτέα περιλαμβάνονται στο χορηγούμενο πρόγραμμα 

εργασίας

- - Αποδείξεις (φωτογραφίες, βίντεο, etc..).

Οικονομική κατάσταση:

- Επεξήγηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για 

κάθε τύπο κόστους: προσωπικό, υπεργολαβία, άλλες άμεσες 

δαπάνες, έμμεσες δαπάνες.

- Αποδεικτικά πληρωμής υπεργολαβίας (εφόσον υπάρχουν) 

και άλλες άμεσες δαπάνες



EJMPLO FOTO

- Οδηγός για τους αιτούντες: 
https://gen4olive.eu/second-call-gen4olive/

Επικοινωνία
- call@gen4olive.eu
- Τοπικό σημείο επαφής (Πίνακας)

PARTNER CONTACT PERSON EMAIL 
COUNT

RY 

University of 
Córdoba – UCO 

Diego Barranco 
Conchi Muñoz Diez 

Hristofor Miho 

dbarranco@uco.es 
cmdiez@uco.es 

hmiho@uco.es; gen4olive@uco.es 
Spain 

Olive Research 
Institute - ORI 

Mehmet Hakan 
Melek Gurbuz 

mehmet.hakan@tarimorman.gov.tr 
melek.gurbuz@tarimorman.gov.tr 

Turkey 

INRA 
Sara Oulbi 

Abdelaziz Bouizgaren 
sara.oulbi@inra.ma 

abdelaziz.bouizgaren@inra.ma 
Morocco 

DEMETER Georgios Koubouris 
 

koubouris@elgo.iosv.gr 
Greece 

EFE 
Konstantinos Bakasietas 

Salis Konstantinos 
vnb@bakasietas.gr 

saliskonstantinos@yahoo.com 
Greece 

CREA Enzo Perri enzo.perri@crea.gov.it Italy 

CNRS Guillaume Besnard guillaume.besnard@univ-tlse3.fr France 

FOCOS 
Bert Pöpping 
Carmen Díaz 

gen4olive@focos-food.com Germany 

CTA 
Macarena Ureña 
Carmen Ronchel 
Nathalie Chavrier 

macarena.urena@corporaciontecnologica.com 
carmen.ronchel@corporaciontecnologica.com 

nathalie.chavrier@corproaciontecnologica.com 
Spain 

 

https://gen4olive.eu/second-call-gen4olive/
mailto:call@gen4olive.eu


Πως γ ίνεται  η  αίτηση ?

Πλατφόρμα: https://gen4olive.grantplatform.com/
Απαραίτητες πληροφορίες: 

- Πληροφορίες αιτούντος. Κατάσταση ΜΜΕ: 2021 Τζίρος,
Αριθμός υπαλλήλων, Ισοζύγιο 2021
- Πληροφορίες υπεργολάβου (εάν υπάρχει)
- Πληροφορίες έργου (φόρμα εγγράφου word). Μέγιστο. 7 

σελίδες. Template
- Συμμόρφωση και δηλώσεις

https://gen4olive.grantplatform.com/
https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/#CALL_FOR_SMEs


Ερωτήσεις?



Ευχαριστώ 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No. 101000427

call@gen4olive.eu



GEN4OLIVE ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ιnfoday 24/11/2022

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No. 101000427

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΜμΕ



Call: H2020-SFS-2020-1

Topic: SFS-28-2018-2019-2020 -
Genetic resources and pre-
breeding communities

Duration: 1/10/2020- 30/09/2024

Overall Budget: 7.535. 758 €

GEN4OLIVE
Π ρ ο - β ε λ τ ι ω τ ι κ έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

Προώθηση και εκμετάλλευση των γενετικών πόρων (GenRes)

• 16 διεπιστημονικοί και 

διακλαδικοί συνεργάτες

• 7διαφορετικές χώρες:

Ισπανία, Μαρόκο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα και 

Τουρκία

• 5Τράπεζες Γενετικού Υλικού 

ελιάς

• Διάρκεια: 1/10/2020-

30/09/2024

• Προϋπολογισμός: 7.535.758 

€



Στόχοι-Γενική Ιδέα

Βελτίωση

Διατήρηση

Πρωτόκολλα

Χαρακτηρισμός 

Γενετικών 

Πόρων

• Κλιματική αλλαγή 

• Εχθροί και ασθένειες 

• Παραγωγή και ποιότητα

• Σύγχρονα συστήματα φύτευσης



Στόχοι-Γενική Ιδέα

Βελτίωση

Πρωτόκολλα • Εύκολα και αξιόπιστα
• Νέα εργαλεία

Χαρακτηρισμός 

Γενετικών 

Πόρων

• Κλιματική αλλαγή 

• Εχθροί και ασθένειες 

• Παραγωγή και ποιότητα

• Σύγχρονα συστήματα φύτευσης



Στόχοι-Γενική Ιδέα

Βελτίωση

Διατήρηση
• Συνεργασία μεταξύ Τραπεζών Γενετικού 

Υλικού
• Διατήρηση πρωτοκόλλων

Πρωτόκολλα • Εύκολα και αξιόπιστα
• Νέα εργαλεία

Χαρακτηρισμός 

Γενετικών 

Πόρων

• Κλιματική αλλαγή 

• Εχθροί και ασθένειες 

• Παραγωγή και ποιότητα

• Σύγχρονα συστήματα φύτευσης



Στόχοι-Γενική Ιδέα

Βελτίωση
• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• Ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες
• Νέα συστήματα φύτευσης

Διατήρηση
• Συνεργασία μεταξύ Τραπεζών Γενετικού 

Υλικού
• Διατήρηση πρωτοκόλλων

Πρωτόκολλα • Εύκολα και αξιόπιστα
• Νέα εργαλεία

Χαρακτηρισμός 

Γενετικών 

Πόρων

• Κλιματική αλλαγή 

• Εχθροί και ασθένειες 

• Παραγωγή και ποιότητα

• Σύγχρονα συστήματα φύτευσης

Μεταφέροντας τους γενετικούς      
πόρους πιο κοντά σε τελικούς 

χρήστες

ΜμΕ



GEN4 OLIVE

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ

WP1. Καθορισμός των κοινών πρωτόκολλων αξιολόγησης 

WP3. Αξιολόγηση πολύτιμων 
αγρονομικών χαρακηριστικών

WP6. Ανάπτυξη βάσης 

δεδομένων και δημιουργία 
εφαρμογών

WP5. Αξιολόγηση της 
αλληλεπίδρασης 

Περιβάλλοντος x Γονότυπου 
Πρόβλεψη των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής 

WP2. Χαρακτηρισμός άγριων
γονοτύπων

WP4. Ανάπτυξη μοριακών εργαλείων



GEN4OLIVE – second call for SMEs
Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 

επαλήθευσης

Σχέδιο βελτίωσης?

Σχέδιο για την δημιουργία μίας νέας ποικιλίας 

που να ικανοποιεί τη ζήτηση και τις ανάγκες 

του τομέα

Disclaimer: Information not legally binding



GEN4OLIVE – Δεύτερη πρόσκληση για ΜμΕ

Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης

Σχέδιο βελτίωσης?

Για τις προτάσεις της 2ης πρόσκλησης, 

μόνο οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις 3 πρωταρχικές 

φάσεις είναι επιλέξιμες. 

Επιλογή Γονοτύπων

Διασταύρωση

Επιλογή F1 

Ενδιάμεση Δοκιμή

Προχωρημένη Δοκιμή

Disclaimer: Information not legally binding



Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης

Παραδείγματα - Ιδέα Έργου 1: Προ – Βελτιωτική Φάση

Πρόταση έργου- Κεντρική Ιδέα: Ανάγκη για δημιουργία ποικιλίας ανθεκτικής σε αβιοτικές 
καταπονήσεις (ξηρασία, αλατότητα κ.λ.π.)
- Γιατί; Περιγραφή της ανάγκης
- Περιγραφή της προσέγγισης για την εφαρμογή της ιδέας (κεντρική ιδέα) –

πιθανές γονότυποι
- Αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος

Δραστηριότητες επαλήθευσης:

• Διαθέτοντας μία λίστα ποικιλιών, πραγματοποιούνται λεπτομερείς δοκιμές αξιολόγησής 
τους στο χωράφι ή στο εργαστήριο

• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την υποστήριξη του οικονομικού αντίκτυπου της ιδέας
• Άλλες παρόμοιες δραστηριότητες

Disclaimer: Information not legally binding
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Παραδείγματα - Ιδέα Έργου 2 : Προ – Βελτιωτική Φάση
Περιγραφή έργου- Κεντρική Ιδέα: Ανάγκη παραγωγής υψηλής ποιότητας ελαιολάδου
(πολυφαινόλες…)

- Γιατί; Περιγραφή της ανάγκης
- Περιγραφή της προσέγγισης για την εφαρμογή της ιδέας (κεντρική ιδέα) – πιθανοί 

γονότυποι
- Αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος

Δραστηριότητες επαλήθευσης :

• Διαθέτοντας μία λίστα ποικιλιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν ειδικές εργαστηριακές 
αναλύσεις.

• Διεξαγωγή μίας οργανοληπτικής μελέτης στην αγορά- γευσιγνωσία΄.
• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την υποστήριξη του οικονομικού αντίκτυπου της ιδέας

Disclaimer: Information not legally binding

Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης
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Παραδείγματα - Ιδέα Έργου 3 : Πρώιμη Βελτιωτική Φάση

Περιγραφή έργου- Κεντρική Ιδέα: Το σχέδιο βελτίωσης είναι καλά καθορισμένο και οι 
ποικιλίες έχουν επιλεγεί.
- Γιατί; Περιγραφή της ανάγκης
- Περιγραφή των κύριων βημάτων που πρέπει να γίνουν στο σχέδιο βελτίωσης 
- Αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος

Δραστηριότητες επαλήθευσης :

• Διεξαγωγή διασταυρώσεων
• Βλάστηση Σπόρων
• Άλλες παρόμοιες δραστηριότητες

Disclaimer: Information not legally binding

Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης

GEN4OLIVE – Δεύτερη πρόσκληση για ΜμΕ



Παραδείγματα - Ιδέα Έργου 4 : Πρώιμη Βελτιωτική Φάση

Περιγραφή έργου- Κεντρική Ιδέα: Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι διασταυρώσεις 
και η F1 γενιά (σπόροι διασταύρωσης) πρέπει να φυτευτούν

- Γιατί; Περιγραφή της ανάγκης
- Περιγραφή των κύριων βημάτων που πρέπει να γίνουν στο σχέδιο βελτίωσης 
- Αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος

Δραστηριότητες επαλήθευσης :

• Ανάπτυξη φυτών (F1)
• Φύτευση/Καλλιέργεια F1
• Αξιολόγηση F1
• Άλλες παρόμοιες δραστηριότητες

Disclaimer: Information not legally binding

Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης
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Αναμενόμενο Παραδοτέο Έργου - Τελική έκθεση

Υποβολή έκθεσης του σχεδίου βελτίωσης που παρουσιάστηκε στο 
ετήσιο έργο. 
Η τελική έκθεση πρέπει να περιέχει :

- Το σχέδιο βελτιωμένο και έτοιμο να ξεκινήσει (εξηγώντας τα βήματα 
που θα ακολουθήσουν κατά την υλοποίηση του σχεδίου).

- Λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων επαλήθευσης που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου

Disclaimer: Information not legally binding

Σχέδια βελτίωσης και δραστηριότητες 
επαλήθευσης
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Thank you!

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No. 101000427

www.gen4olive.eu

https://gen4olive.eu/ 
https://www.linkedin.com/company/gen4olive
https://twitter.com/Gen4Olive 
https://www.facebook.com/Gen4Olive-103561861630522
https://www.youtube.com/channel/UC9Xri30t9RGHCTLtk9zljVA
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