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Σ τ ό χ ος

Ε τα ί ρ οι

Το έργο ECOPLANTMED στοχεύει να συνεισφέρει

Συντονιστής: CIHEAM – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, Κρήτη, Ελλάδα (ΜΑΙΧ)

στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότη-
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τας και να προάγει ένα αειφορικό μοντέλο ανά-
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πτυξης στην περιοχή της Μεσογείου ενισχύοντας
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τη διατήρηση των ιθαγενών φυτών και προάγοντας τη χρήση τους στην αποκατάσταση οικοτόπων και στον τομέα της φυτικής παραγωγής.
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Κ ύ ρ ιες δ ρ άσεις
Ex situ διατήρηση και πολλαπλασιασμός επιλεγμένων Μεσογειακών φυτών

Ανταλλαγή εμπειριών για την οικολογική αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων

↘ Ανάπτυξη κοινών κριτηρίων για την επιλογή ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

↘ Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση, αξιολόγηση και επιλογή καλών πρα-

οικολογική αποκατάσταση & κοινής μεθοδολογίας για ex situ διατήρηση και πολλαπλασιασμό. Δημιουργία καταλόγου με >150 επιλεγμένα ιθαγενή φυτά της Μεσογείου
μελέτες φύτρωσης για
>100 taxa και δημιουργία βέλτιστων πρωτοκόλλων φύτρωσης για >65 taxa

κτικών για την οικολογική αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων
↘ Ταυτοποίηση 31 καλών πρακτικών

και επιλογή των 15 βέλτιστων με βασικά κριτήρια την
χρήση ιθαγενών φυτών και τοπικού γενετικού υλικού

↘ Πάνω από 200 συλλογές σπερμάτων (για ~140 διαφορετικά taxa),

“Εγχειριδίου για τον πολλαπλασιασμό επιλεγμένων ιθαγενών φυτών της Μεσογείου”, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον πολλαπλασιασμό 72 ιθαγενών φυτών των
περιοχών των εταίρων, 14 από τα οποία είναι είδη της Κρητικής χλωρίδας

↘

Έκδοση “Οδηγού Καλών Πρακτικών για την Αποκατάσταση Mεσογειακών οικοτόπων”

↘ Έκδοση

Επικοινωνία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
↘ Διάθεση

φυλλαδίου, ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας, και διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου

↘ Αγγλικές

εκδοχές και μεταφράσεις των δύο κύριων εκδόσεων του έργου, “Εγχειριδίου” & “Οδηγού”, σε Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά & Ισπανικά σύντομα διαθέσιμες στο
www.ecoplantmed.eu.

↘ Εκπόνηση

και υλοποίηση σχεδίων για την πολύπλευρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
του έργου, τόσο σε τοπικό επίπεδο των εταίρων, όσο και σε επίπεδο Μεσογειακό και
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Med)

Πιλοτικά έργα οικολογικής αποκατάστασης
↘ Εκπόνηση

διαχειριστικών σχεδίων και υλοποίηση δύο πιλοτικών δράσεων αποκατάστασης Μεσογειακών οικοτόπων σε δημόσιες εκτάσεις στο Λίβανο και στην Τυνησία:

↘ Κύριος

στόχος είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας μεθοδολογίας για αποκατάσταση η
οποία βασίζεται σε τοπικούς γενετικούς πόρους.

↘ Στο Λίβανο η πιλοτική δράση υλοποιήθηκε σε >60 στρέμματα υποβαθμισμένης και υπερ-

βοσκημένης γης στο Όρος Lebanon και είναι στο στάδιο της παρακολούθησης.
↘ Στην

Τυνησία η πιλοτική δράση υλοποιείται σε 70 στρέμματα στην περιοχή Nefza.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 Κράτη Μέλη που έχουν αποφασίσει να συνδέσουν σταδιακά την τεχνογνωσία, τους πόρους και το μέλλον τους. Κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου διεύρυνσης 50 ετών, τα Κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει μαζί μια ζώνη σταθερότητας, δημοκρατίας και αειφόρου ανάπτυξης διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική
πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και τις ατομικές τους ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μοιράζεται τα επιτεύγματα και τις αξίες της με χώρες και λαούς που
βρίσκονται εκτός των συνόρων της.
Το ECOPLANTMED είναι ένα από τα 95 έργα που χρηματοδοτούνται μέσω αυτού του Προγράμματος, μια πολυμερής πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), στο οποίο συμμετέχουν 14 χώρες (Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία,

Διάρκεια: 24 μήνες, Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2015
Πληροφορίες: www.ecoplantmed.eu
Επικοινωνία: Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, CIHEAM - ΜΑΙΧ,
Κοκκινάκη Αδαμαντία (adamantia@maich.gr)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ECOPLANTMED είναι 1.050.364 € και συγχρηματοδοτείται

Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία – συμμετοχή επί του παρόντος έχει ανασταλεί, Τυνησία). Το Πρόγραμμα, με Διαχειριστική Αρχή την Αυτόνομη

κατά 945.328 € (90%) από την

Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία), έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του

πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια Ευρώ
(www.enpicbcmed.eu).
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η παρούσα δημοσίευση έχει δημιουργηθεί με τη χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του CIHEAM – Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.

Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Μεσογειακής
Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013.

