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Adriatic IPA 
To χρηματοδοτικό πρόγραμμα IPA (που καθιερώθηκε 
από τον Κανονισμό της ΕΕ 1085/2006) είναι το 
Οικονομικό Εργαλείο για την Βοήθεια Προ-ένταξης, 
που έχει στόχο την υποστήριξη Υποψηφίων Χωρών 
(ΥΧ) και Δυνητικών Υποψηφίων Χωρών (ΔΥΧ) με 
οικοδόμηση θεσμών και εφαρμογή Ευρωπαϊκών 
πολιτικών ενόψει της εισόδου στην Ένωση.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
IPA Adriatic δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών της Αδριατικής 
Θάλασσας και να παράσχει στις ΥΧ και στις ΔΥΧ 
(Κροατία- στην ΕΕ από 01/07/2013, Μαυροβούνιο, 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Αλβανία και Σερβία) βοήθεια 
για να γίνουν μέλη της Ένωσης, στηριζόμενοι από 
περιοχές της ΕΕ με θέα στην Αδριατική Θάλασσα 
(Σλοβενία, Ιταλία και Ελλάδα). 
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Το WELLFOOD είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic και 
υλοποιείται σε συνεργασία με τους ακόλουθους εταίρους: 
Provincia di Forli-Cesena (επικεφαλής εταίρος- Ιταλία), 
Chamber of Commerce of Macerata (Ιταλία), Marche Region 
(Ιταλία), University of Primorska (Σλοβενία), LIR Evolution 
(Βοσνία- Ερζεγοβίνη), Ministry of Agriculture, Forestry 
and Water Management of Republic of Srpske (Βοσνία- 
Ερζεγοβίνη), Regional Chamber of Commerce of Uzice 
(Σερβία),  Innopolis (Ελλάδα),  Chamber of Economy of 
Montenegro (Μαυροβούνιο),  Agricultural University of Tirana 
(Αλβανία).
Το WELLFOOD σημαίνει εμπιστοσύνη στα προϊόντα που 
τρώμε και ποιότητα στο πιάτο μας, υψηλή καινοτομία και 
πρότυπα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με την αρχή της 
διαφάνειας σε όλη τη διατροφική αλυσίδα: από την παραγωγή 
στην επεξεργασία και το μάρκετινγκ.
Το WELLFOOD αποσκοπεί στην ενίσχυση καινοτόμων 
ικανοτήτων του αγροτοδιατροφικού τομέα, τόσο μέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των χωρών της Αδριατικής, 
όσο και μέσα από τη δημιουργία του ADRIFOOD CLUSTER 
(Συνεργατικός Σχηματισμός ADRIFOOD), ένα δίκτυο 
από ερευνητές, τεχνικούς, επιχειρήσεις, παραγωγούς, 
καταναλωτές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την 
ανάπτυξη νέων ιδεών για την ποιότητα και την ασφάλεια 
τροφίμων.

Τι είναι το WELLFOOD;

Το WELLFOOD δίνει έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και 
στοχεύει μέσα από την υλοποίησή του, στα ακόλουθα:
- στην ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων. ερευνητικών κέντρων, παραγωγών και 
καταναλωτών για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και 
υγιεινούς τρόπους ζωής,
- στη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας στον 
αγροτοδιατροφικό για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της 
περιοχής της Αδριατικής, 
-  στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
για τα πιο σχετικά ευρήματα σε έρευνα και καινοτομία (στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα (ποιότητα και υγιεινή διατροφή). 

Οι Στόχοι

Wellfood για:
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Η ανταλλαγή γνώσεων και μεθοδολογιών, μαζί με τη μεταφορά 
καλών πρακτικών, θα βοηθήσουν τις Κεντρικές και Περιφερειακές 
Διοικήσεις στη βελτίωση της νομοθεσίας και των πολιτικών για 
διατροφή και υγεία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το WELLFOOD επιτρέπει στον καταναλωτή να αποκτήσει πρόσβαση 
σε όλη την παραγωγική διαδικασία με πλήρη διαφάνεια (χάρη στο 
Συνεργατικό Σχηματισμό ADRIFOOD), έτσι ώστε να διασφαλίσει  την 
ποιότητα του προϊόντος και να αυξήσει την ευαισθησία σε σχέση με τις 
τελευταίες καινοτομίες που σχετίζονται με τη διατροφή και την ευημερία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το WELLFOOD είναι μια ευκαιρία για ενίσχυση και ανάπτυξη στην 
αγροτοδιατροφική βιομηχανία χάρη στην καινοτόμο προσέγγιση στη 
διατροφή και στην εστίασή του στη δόμηση δυνατών σχέσεων μεταξύ 
παραγωγών, ερευνητικών κέντρων και καταναλωτών.

ΕΡΕΥΝΑ
Το WELLFOOD στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 
στον αγροτοδιατροφικό τομέα με την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 
ερευνητών από χώρες της Αδριατικής κυρίως μέσα από την εφαρμογή 
του Συνεργατικού Σχηματισμού ADRIFOOD και δράσεων κινητικότητας.


