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Το ερευνητικό έργο AGRICORE αναπτύσσει ένα υπολογιστικό εργαλείο ιδιαίτερα υψηλής 
διάρθρωσης εισάγοντας ένα πλήθος καινοτόμων στοιχείων στη μοντελοποίηση της αγροτικής 
πολιτικής μέσω της χρήσης τεχνικών μοντελοποίησης τελευταίας τεχνολογίας και των 
τελευταίων εξελίξεων στις ΤΠΕ. Το εργαλείο που αναπτύσσεται στοχεύει να συμβάλει στη 
βελτίωση του σχεδιασμού της πολιτικής καθώς και στη διευκόλυνση της αξιολόγησης και της 
παρακολούθησης των επιπτώσεων στη γεωργία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
AGRICORE, που σχετίζονται με το Πακέτο Εργασίας 9 και ιδιαίτερα με τη δράση 9.3: Δράσεις 
Επικοινωνίας, προβλέπεται η ανάπτυξη του επίσημου βίντεο του έργου AGRICORE προκειμένου 
να κοινοποιηθούν οι στόχοι του έργου και ο πιθανός αντίκτυπος για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής αλλά και τους ερευνητές. Η AXIA Innovation ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή του 
βίντεο και αυτό το έγγραφο ως στόχο έχει τη περιγραφή της μεθοδολογίας για την επίτευξη του 
τελικού αποτελέσματος. 
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Συμπεράσματα  

  

Το AGRICORE είναι ένα πολλά υποσχόμενο και υψηλού αντίκτυπου ερευνητικό έργο που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ με νέους στόχους που πρέπει να κοινοποιούνται όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικά σε όλους τους σχετικούς φορείς: στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, στους ερευνητές αλλά και στους αγρότες και την κοινωνία. Το 
επίσημο βίντεο του AGRICORE στοχεύει να απεικονίσει με δημιουργικό αλλά και 
περιγραφικό τρόπο τους στόχους, την ιδέα καθώς και τις νέες κατακτήσεις που εισάγει 
το υπό ανάπτυξη υπολογιστικό εργαλείο AGRICORE. Ωστόσο, το κύριο κοινό στο οποίο 
στοχεύει με αυτό το βίντεο το έργο AGRICORE είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και 
οι ερευνητές του τομέα καθώς το εργαλείο αναπτύσσεται κυρίως για τις ανάγκες τους. 
Βέβαια, προκειμένου να μεταδοθεί η αποστολή του AGRICORE και στο ευρύτερο κοινό 
υλοποιούνται και περαιτέρω επικοινωνιακές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτού του 
εγγράφου του παραδοτέου στόχος ήταν να παρουσιαστεί η εργασία που εκτελέστηκε 
για την παραγωγή του επίσημου βίντεο του έργου ξεκινώντας από την ιδέα μέχρι την 
τεχνική παραγωγή και τελειώνοντας με την επίσημη κυκλοφορία του βίντεο σε διάφορες 
πλατφόρμες που του εξασφαλίζουν ευρεία προβολή τόσο για το έργο όσο και για τις 
σχετικές ερευνητικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του. 


