


Το Έργο με μια ματιά 

Το Έργο INNO.TRITION υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1: “Καινοτομία 
και Ανταγωνιστικότητα” του 
Προγράμματος INTERREG Ελλά-
δα-Ιταλία 2014-2020.  

Το Έργο, μέσα από την υλοποί-
ηση 4 Ενοτήτων Εργασιών, α-
ντιμετωπίζει την κοινή πρόκλη-
ση να χρησιμοποιηθούν τα α-
πόβλητα μαζικά βιομηχανοποι-
ημένων παραγόμενων προϊό-
ντων (ελιά, κρασί, τυροκομικά 
προϊόντα) στη διατροφή των 
ζώων για την παραγωγή βιοε-
νεργών συστατικών ζωοτρο-
φών και λειτουργικών τροφί-
μων με βιώσιμο και φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο.  

Αναλυτικότερα, κατά την παρα-
γωγή και πιλοτική εφαρμογή 
των ζωοτροφών θα διερευνη-
θούν η χημική σύνθεση, οι μέ-
θοδοι συντήρησης, η θρεπτική 
αξία & οι κατευθυντήριες γραμ-
μές για την ενσωμάτωση των 
αγροτοβιομηχανικών αποβλή-
των στη διατροφή των ζώων. 
Παράλληλα, μέσω της ανάπτυ-
ξης ενός Διασυνοριακού Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου και των δρά-
σεων της Δικτύωσης και της Ε-
πιμόρφωσης των εμπλεκομέ-
νων φορέων, καλύπτονται πτυ-
χές που σχετίζονται με τη  

Στόχοι  

Το Έργο απευθύνεται σε 
Έλληνες και Ιταλούς παραγω-
γούς, ΜΜΕ και λοιπούς εμπλε-
κόμενους στον αγροδιατροφικό 
τομέα φορείς, προκειμένου να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικό-
τητά τους.  

Βασικός στόχος του έργου εί-
ναι να παράγει υψηλότερης 
ποιότητας ζωοτροφές χρησιμο-
ποιώντας συστατικά χαμηλού 
κόστους (από τα απόβλητα) με 
καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας 
αφενός την τοπική αγροτοβιο-
μηχανία πιο ανταγωνιστική και 
αφετέρου αναβαθμίζοντας το 
περιβάλλον μέσα από τη μείω-
ση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος (μείωση και αξιο-
ποίηση των αποβλήτων) των 
εμπλεκόμενων βιομηχανιών.  

Προϋπολογισμός και 
Χρηματοδότηση 

Το έργο INNO.TRITION συγ-
χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Interreg V-A Greece-
Italy 2014-2020 από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνι-
κή Συμμετοχή των χωρών Ελ-
λάδας και Ιταλίας, με προϋπο-
λογισμό περίπου 0.6 εκατ. €. 

Εταίροι 

Ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι 
το Επιμελητήριο Άρτας. Στο έργο     
INNOTRITION επίσης συμμετέχει από 
την Ελλάδα, το Τμήμα Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δύο Ιτα-
λοί Εταίροι, το Πανεπιστήμιο του Aldo 
Moro του Bari και το Εθνικό Ερευνητικό 
Συμβούλιο της Ιταλίας (CNR-ISPA).  

σκοπιμότητα της χρήσης τέ-
τοιων αποβλήτων, δημιουργώ-
ντας τις απαραίτητες συνθήκες 
για την παραγωγή προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας που συν-
δέουν την επιστημονική κοινό-
τητα με τους παραγωγούς.  


