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مختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجيةال   
LIVINGAGRO 

 ، الدعوة األولى للمشاريع القياسيةENI CBC Med 2014-2020  برنامج

 29/08/2019من  OP 38/1315 رقم اتفاقية التمويل:  

 

 النشرة اإلخبارية اإللكترونية 

 المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية""لمشروع 

2202 آب ،شرعحادي العدد ال   

 

LIVINGAGRO   االبتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا :

 للزراعة الحرجية في حوض البحر المتوسط

 

 األعزاء،  LIVINGAGROمشروع ءصدقاأ

 (.2222 آب) بالمشروع الخاصة اإللكترونية اإلخبارية النشرة من شردي عاحال اإلصدار على نطلعكم أن المشروع يسعدنا كشركاء

 برنامج  إطار هو مشروع ممّول من االتحاد األوروبي في ( أو المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجيةLIVINGAGRO)إن مشروع 

 يورو مليون ٣.٣ تبلغ إجمالية بميزانية القياسية، للمشاريع دعوة أول ، ENI CBC Med 2014- 2020ض المتوسط التعاون عبر الحدود لحو

 .مليون يورو ٩.٢ تبلغ األوروبي االتحاد من ومساهمة

 بالزراعة المتعلقة االبتكارات مشاركة إلى ويهدف( واألردن ولبنان واليونان إيطاليا) مختلفة دول 4 من مؤسسات 6 المشروع يضم

 ادةزي على مساعدتهم أجل من المتوسط، األبيض البحر دول في الحرجية يوالمراع الزيتونفي قطاعي  المصلحة أصحاب مع يةحرجال

 لمطروحةا القضايا معالجة تتم. البيئية والقيودالطبيعية  الموارد نقص مواجهة في البيولوجي والتنوع واالستدامة مردودالاالنتاجية و

 استطالعات جراءإ بعد. المصلحة وأصحاب المبتكرين بين التفاعل يتيحان حيين مختبرين من خالل انشاء المفتوح، االبتكار نهج باستخدام

 والبحوثمجموعة كبيرة من التقنيات  LIVINGAGROمشروع  فريق يقدم المصلحة، أصحاب احتياجات على للتعرف ومناقشات

 .والبيئية المالية الناحيتين من منها االستفادة يمكنهم الذين المصلحة ألصحاب اتاالبتكارغيرها من و العملية

 

https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=99037ed57c&e=142dd2447c
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=e9480b60a5&e=142dd2447c
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=e9480b60a5&e=142dd2447c
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 :LIVINGAGRO مشروعب ةالخاص اإللكترونية اإلخبارية لنشرةل الجديد صدارهذا اإل في نقاطابرز ال

 ابتكارات اكتشاف" سلسلة من إضافيتان حلقتان LIVINGAGRO الكتالوج في المدرجة اليونان في ةيجعة الحررازال لقطاع 

ان على تعدد االنتاج في بستو ةيحرجالتي تتضمن زراعة  الزيتون زراعة أنظمة في الماشية رعي على التركيز مع" المخصص

 .الدجاج وتربية البري الهليونكزراعة  الزيتون شجرة

 واليونان األردن في المنفذة الميدانية والتجارب الميدانية الزيارات نتائج. 

 ألبيضا البحرفي حوض  الوظائف متعددةال لزيتونا ألنظمة واالبتكار البحث بين لربطا حول اإلنترنت عبر ندوة تنظيم تم 

 .المتوسط

 ورشة عمل  أول تنظيم تم(B2B event) لعرض أحدث االبتكارات في قطاع الزيتون  2222( يوليو) تموز 22 في بيروت في

 والمبتكرين.لتأمين التواصل بين أصحاب المصلحة وزيت الزيتون و

 الخاصة بمشروع  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منصة إطالقLIVINGAGRO يبحثون الذين المصلحة أصحاب خدمة في 

  ةيجعة الحررازال قطاعفي  االبتكار عن

 آخر األخبار

  

 األردن ضمن مشروع في جديدة ميدانية زيارة
LIVINGAGRO العضوية  الزيتون مزارع في تبحث

 والمبتكرة المستدامة
 
  

 الزراعة مبادئ تخداماس المشاركون استكشف الزيارة، إطار في
 .العضوية الزراعة نظام وتنفيذ المستدامة،

 

 2222أيلول   6

LIVINGAGRO، في المدرجة اليونانية االبتكارات اكتشاف 
 5 الحلقة المخصص، الكتالوج

 

 الزيتون بشجرة المتعلق االبتكار وصف تم ، الحلقة هذه في
 اللخ من أيًضا تجربته تم والذي الدجاج وتربية البري والهليون

 المشروع
 

 2222 آب 21

https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-mediterranean-agroforestry-discovering-greek-innovations-included-dedicated-catalogue-3
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-mediterranean-agroforestry-discovering-greek-innovations-included-dedicated-catalogue-3
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-mediterranean-agroforestry-discovering-greek-innovations-included-dedicated-catalogue-3
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LIVINGAGRO ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منصة 
 !!! اإلنترنت على اآلن للزراعة الحرجية المتوسطية

 
 

 الزيتون أنظمة قطاعات في المصلحة ألصحاب البوابة توفر
 الفرص من العديد الحرجية واألراضي الوظائف المتعددة

 مفتوح  بشكل المعرفة ونقل للتفاعل المختلفة
 

  2222 وزتمّ  21

ن سلسلة ( في لبناB2B event) ورشة العمل األولى تقدم
 ألنظمة LIVINGAGROوابتكارات مشروع  مقترحات

 الحرجية الزراعة
 

 تّموز 22 في)حضوري وافتراضي(  تلطبشكل مخ المبادرةستتم 
 المقبل

 

 2222 تّموز 21 

  

 فالونيا بلوط وإنشاء الطبيعي التجدد تعزيز الممكن من هل
 عملي  LIVINGAGROمشروع التربة؟ أغطية باستخدام

 !ذلك على
 

 في الغرض لهذا ميدانية تجربة بدأتضمن نشاطات المشروع  
 .المراعي الحرجية على التربة أغطية تأثير الختبار 2222 أيار

 

 2222 تّموز 20

LIVINGAGRO، الجديدة الرسملة حول اإلنترنت عبر ندوة 
 ةالمتوسطي الزيتون في أنظمة االبتكار أهمية على الضوء تسلط

 الوظائف المتعددة
 

 ابتكارات لتقديم 2222 تّموز 22 في الحدث تنظيم تم
LIVINGAGRO األخرى الممارسات وأفضل. 

 

 2222 حزيران 22

https://www.enicbcmed.eu/livingagro-first-lebanese-brokerage-event-presenting-project-innovations-mediterranean-agroforestry
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-first-lebanese-brokerage-event-presenting-project-innovations-mediterranean-agroforestry
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-first-lebanese-brokerage-event-presenting-project-innovations-mediterranean-agroforestry
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-greek-field-trial-works-enhancing-natural-regeneration-and-establishment-valonia-oak
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-greek-field-trial-works-enhancing-natural-regeneration-and-establishment-valonia-oak
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-greek-field-trial-works-enhancing-natural-regeneration-and-establishment-valonia-oak
https://www.enicbcmed.eu/successful-new-livingagro-capitalization-webinar-achieved-putting-innovation-mediterranean
https://www.enicbcmed.eu/successful-new-livingagro-capitalization-webinar-achieved-putting-innovation-mediterranean
https://www.enicbcmed.eu/successful-new-livingagro-capitalization-webinar-achieved-putting-innovation-mediterranean
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-ict-platform-service-mediterranean-stakeholders-agroforestry-sector-looking
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-first-lebanese-brokerage-event-presenting-project-innovations-mediterranean-agroforestry
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-greek-field-trial-works-enhancing-natural-regeneration-and-establishment-valonia-oak
https://www.enicbcmed.eu/successful-new-livingagro-capitalization-webinar-achieved-putting-innovation-mediterranean
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 في  LIVINGAGROفي مشروع جديدة ميدانية زيارة
 ةالعضوي والمبتكرة المستدامة الزيتون مزارع في تبحث األردن

 

 الزراعة مبادئ استخدام المشاركون استكشف الزيارة، إطار في
 العضوية الزراعة نظام وتنفيذ المستدامة،

 

  2222 حزيران 21

LIVINVAGRO األبيض البحر منطقة في للزراعة الحرجية 
 !االبتكارات عرض من جديدة جولة المتوسط،

 

 يةالماش رعي على ثاقبة نظرة المسلسل من الجديدة الحلقة هذه في
 .الزيتون زراعة أنظمة في

 

 2222 حزيران 22

 

 المنشأة حديثا   ICT platformالقادمة والتي يمكن متابعتها على منصة  LIVINGAGROنشاطات مشروع 

 

 2222 تشرين األول من األول األسبوع في الباحثين وأصحاب المصلحة بين ورشة العمل الثانية في لبنان 

 والثاني ىاألول ورشات العمل فعاليات( ةB2B events) 2222 كانون األول من الثالث األسبوع في التوالي على  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منصة عبر شخصًيا والتدريب والفعاليات العمل ورش حيتت كما (ICT Platform )
 (www.livingagrolab.eu) بالمشروع الخاصة

 

 
 

 

 ENI CBC  2014-2020 المتوسط األبيض البحر حوض برنامج إطار في األوروبي االتحاد قبل من LIVINGAGRO مشروع تمويل تم

 
 ).٪29) يورو مليون 9.2 تبلغ األوروبي االتحاد من بمساهمة يورو مليون LIVINGAGRO  3.3 لمشروع اإلجمالية الميزانية تبلغ

 
 عاتق على الوثيقة هذه محتويات تقع.  ENI CBCالمتوسط األبيض البحر حوض برنامج بموجب األوروبي االتحاد من مالي دعمب المنشور هذا صدارإ تم

 االتحاد موقف موضع الظروف من ظرف أي تحت اعتبارها يمكن وال وحدها (.Fo.Re.S.T.A.S) سردينيا وبيئة أراضي تطويرل للغابات اإلقليمية الوكالة

 .البرنامج إدارة كليةهي أو األوروبي
 

 الجوار أداة من بتمويل (CBC) الحدود عبر للتعاون األطراف متعددة مبادرة هو ENI CBC 2014-2020 المتوسط األبيض البحر حوض برنامجان 

 برع التكامل تعزز قد والتي والمستدامة، والمنصفة العادلة واإلقليمية واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز هو البرنامج من الهدف  (ENI).األوروبية

 إيطاليا، رائيل،إس اليونان، فرنسا، مصر، قبرص،: التالية عشر الثالثة البرنامج البلدان في تشارك. وقيمهم المشاركة البلدان أراضي ترفع من قيمةو الحدود
 هي الرسمية البرنامج لغات(. إيطاليا) ذاتية الحكمال سردينيا منطقة هي (JMA) اإلدارية السلطة. تونسو إسبانيا، البرتغال، فلسطين، مالطا، لبنان، األردن،

 www.enicbcmed.eu :زيارة يرجى ، المعلومات من لمزيد. والفرنسية واإلنجليزية العربية
 

https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
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https://www.enicbcmed.eu/livingagro-mediterranean-agroforestry-discovering-greek-innovations-included-dedicated-catalogue-2
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https://www.enicbcmed.eu/livingagro-new-field-visit-jordan-highlights-importance-innovation-and-knowledge-transfer-olive
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-mediterranean-agroforestry-discovering-greek-innovations-included-dedicated-catalogue-2
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 يالت التوسيع فترة خالل معاً،. ومصائرها ومواردها معارفها بين التدريجي الربط قررت التي األعضاء الدول من دولة 92 من األوروبي االتحاد يتكون

 االتحاد لتزمي. الفردية والحريات والتسامح الثقافي التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمية والديمقراطية االستقرار من منطقة بنوا عاًما، 09 استمرت

 .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقيمه إنجازاته بمشاركة األوروبي

CONTACTS 

 

Fo.Re.S.T.A.S. مشروع(  ال)الشريك الرئيس في   
Viale Luigi Merello, 86 • 92193 Cagliari • Italy 

livingagro.project@forestas.itTel. +32 929 922 21 •  
 

www.enicbcmed.eu/projects/livingagro 
www.facebook.com/Livingagro 
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