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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το παρόν Παραδοτέο υποβάλλεται σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση της 1ης Φεβρουαρίου 

2017, που υπογράφηκε από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κα Ολυμπία Στυλιανού και τον Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας 

των εταιρειών ΕΤΑΜ ΑΕ – REMACO AE. 

 

Με την εν λόγω σύμβαση, διάρκειας είκοσι (20) μηνών, η Κοινοπραξία των εταιρειών ΕΤΑΜ 

ΑΕ – REMACO AE ανέλαβε να παρέχει τις υπηρεσίες Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης 

που θα υποβληθεί το 2017. 

 

Στο παρόν παραδοτέο περιγράφεται η πρόοδος υλοποίησης του Μέτρου 20 «Τεχνική 

Βοήθεια» μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και της πορείας υλοποίησης 

του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Στις τελευταίες ενότητες του 

παραδοτέου, δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς παρουσιάζονται καλές πρακτικές από άλλα Κράτη Μέλη με σκοπό τη 

μεταφορά γνώσης. 
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2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ Μ20 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 
 

Το Μ20 αποτελεί το μέτρο – εργαλείο της Διαχειριστικής Αρχής για την κάλυψη δαπανών 

που αφορούν στην άρτια υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες που εντάσσονται στο Μ20 αφορούν στα ακόλουθα: 

 Δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία, τη διαχείριση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του Προγράμματος. 

 Δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος. 

 Δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του Σχεδίου Δράσης του. 

 Χρηματοδότηση εξωτερικών αξιολογήσεων. 

 Δαπάνες υλοποίησης συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Δαπάνες συμμετοχής εμπλεκόμενων λειτουργών σε συναντήσεις της Επιτροπής που 

σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και σε σχετικά συνέδρια ή σεμινάρια. 

 Προπαρασκευαστικές δαπάνες για την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

 Άλλες δαπάνες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα και συμβάλλουν 

στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

Προγράμματος αλλά και ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Το Μ20, με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020, προκηρύχθηκε στις 6 Απριλίου 2016 και είναι ανοικτό για αποδοχή αιτήσεων έως την 

30 Οκτωβρίου 2023, με συνολικό προϋπολογισμό προς διάθεση ύψους 4.610.145€ 

 

Έως και το Σεπτέμβριο 2017 πραγματοποιήθηκαν 81 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

303.234,06 €, οι οποίες αφορούσαν τις εξής κατηγορίες δαπανών: 
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ΓΡΑΦΗΜΑ.1: Κατηγορίες δαπανών Μ20 έως το Σεπτέμβριο 2017 (σε χιλ ευρώ) 

 

 

Οι περισσότερες δαπάνες σχετίζονται με δράσεις τεχνικής βοήθειας που πραγματοποίησαν 

κυρίως η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ (52,80%), ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών (15,82%) και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (14,36%), ενώ μικρότερα ποσά αφορούν 

σχετικές δράσεις του Τμήματος Γεωργίας (7,24%), του Υπουργείου Εσωτερικών (3,05%), του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2,49%), του Τμήματος Δασών 

(2,76%) και τέλος του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (1,48%). 

 

Αναλυτικότερα: 

 Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής βοήθειας συνολικής 

δαπάνης 160.101,32€, το 1/3 των οποίων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 

«Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία της εκ των υστέρων αξιολόγησης 

του ΠΑΑ 2007-2013». Οι υπόλοιπες δράσεις αφορούσαν ενέργειες αξιολόγησης 

(ενδιάμεση αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020), δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης 

(έντυπο ενημερωτικό υλικό, διαφημίσεις), αγορά εξοπλισμού, κατάρτιση στελεχών της 

Διαχειριστικής Αρχής, διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε συνεδριάσεις. 
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 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής 

βοήθειας συνολικής δαπάνης 47.979,92€, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε 

την προμήθεια server και λογισμικού. 

 Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο δαπάνησε συνολικά 43.544,90€. Το μεγαλύτερο μέρος των 

δαπανών αφορούσε στη συμμετοχή του Δικτύου στη Γεωργική Κρατική Έκθεση, ενώ οι 

υπόλοιπες δαπάνες έγιναν για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δικτύου σε θεματικά 

εργαστήρια, καθώς και σε συναντήσεις υποομάδων και επιτροπών σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Το Τμήμα Γεωργίας πραγματοποίησε για δράσεις τεχνικής βοήθειας δαπάνες ύψους 

22.147,97€, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε στη συμμετοχή στελεχών 

του Τμήματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις 

εμπειρογνωμόνων. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής βοήθειας συνολικής 

δαπάνης 9.244,17€, που περιλάμβαναν κυρίως την αγορά εξοπλισμού γραφείου και 

αναλωσίμων. 

 Το Τμήμα Δασών δαπάνησε συνολικά 8.369,18€, κυρίως για την αγορά ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. 

 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δαπάνησε 7.548,90€ για 

την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Τέλος, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων πραγματοποίησε δαπάνες συνολικού ύψους 

4.500,00€, για τη συμμετοχή των λειτουργών του Τμήματος σε δραστηριότητες και 

σεμινάρια σχετικά με την υλοποίηση του ΠΑΑ. 

 

Σημειώνεται πως οι δαπάνες αυτές έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (ως Δικαιούχο 

του μέτρου), ενώ μόλις 50 από αυτές έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ).Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις τεχνικής βοήθειας ανά 

κατηγορία δαπάνης. 
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 2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

2.1.1. Δημοσιότητα - Πληροφόρηση 

Η Στρατηγική Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταρτίστηκε από την Ομάδα Διαχείρισης και 

Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου τον  Ιανουάριο του 2016, απεστάλη στη 

Διαχειριστική Αρχή για επεξεργασία και εγκρίθηκε τονΙούνιο του 2016. Η Στρατηγική 

περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και των μεθόδων προβολής που θα 

εφαρμοστούν, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. 

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας του ΠΑΑ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2017 έχουν ως εξής: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 

1. Δημιουργία λογότυπου, το οποίο: 

 Αναδεικνύει ότι στο επίκεντρο της προσπάθειας παραμένει ο άνθρωπος – αγρότης, 

 Δηλώνει την εστίαση στην πράσινη ανάπτυξη και το περιβάλλον μέσα από το πράσινο 

χρώμα που δεσπόζει στο λογότυπο, 

 Παραπέμπει στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μέσα από την απεικόνιση γεωργικού 

ελκυστήρα, 

 Δηλώνει την προσπάθεια για κλιματικά έξυπνη γεωργία και αειφόρο ανάπτυξη μέσα 

από την απεικόνιση φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

Επιπρόσθετα έχει επιλεγεί το σλόγκαν «Επενδύουμε στη γη και τους ανθρώπους μας» το οποίο 

συνοδεύει αρμονικά το λογότυπο. 

 

2. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για το ΠΑΑ (http://www.paa.gov.cy) και αξιοποίηση άλλων 

ιστοσελίδων, όπως: 

 Ιστοσελίδα Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(www.moa.gov.cy) 

 Ιστοσελίδα ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) 

 Ιστοσελίδα Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/moa/da/) 

 Ιστοσελίδα ΕΑΔ (www.moa.gov.cy/moa/da/ead/) 

http://www.moa.gov.cy/
http://www.capo.gov.cy/
http://www.moa.gov.cy/moa/da/
http://www.moa.gov.cy/moa/da/ead/
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 Διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Γενικής 

Διεύθυνσης ΕΠΣΑ (www.fundingprogrammesportal.gov.cy/) 

Αξιοσημείωτη προσθήκη αποτελεί η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 

Υπουργείου για σκοπούς παροχής ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, και πιο συγκεκριμένα η δημιουργία ειδικού λογαριασμού στο Facebookμέσω του 

όποιου προωθούνται πληρωμένες διαφημίσεις, με στόχο τη διεύρυνση του αριθμού των 

αποδεκτών και την εστίαση σε συγκεκριμένεςομάδες στόχους. Η επί πληρωμή διαφήμιση 

εστιάζεται κυρίως σε αναρτήσεις για τις προκηρύξεις των Μέτρων του Προγράμματος 

καθώς και στην προώθηση της ιστοσελίδας του ΠΑΑ 2014-2020 επιτυγχάνοντας την 

ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το 

Πρόγραμμα, ενώ αντίστοιχος λογαριασμός δημιουργήθηκε για το Τμήμα Γεωργίας και 

αναμένεται να δημιουργηθεί ειδικά για το ΕΑΔ. 

 

3. Ετοιμασία και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού 

Αμέσως μετά την έγκριση του Προγράμματος προωθήθηκε η ετοιμασία και εκτύπωση 

γενικού ενημερωτικού εντύπου το οποίο παραθέτει σύντομη αλλά και ουσιαστική 

πληροφόρηση για κάθε μέτρο. Η έκδοση της περίληψης του Προγράμματος τέθηκε ως 

προτεραιότητα από την Διαχειριστική Αρχή σε μια προσπάθεια απλοποίησης και άμεσης 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η δημιουργία υλικών επικοινωνίας και πιο 

συγκεκριμένα: 

 Περίληψη και αφίσες ΠΑΑ 

 Εγχειρίδια εφαρμογής 

 Ενημερωτικά έντυπα Μέτρων 

 

4. Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά 

 Δημοσιοποιήθηκαν οι προκηρύξεις των Μέτρων στο κοινό. 

 Ενημερώθηκε το κοινό για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τη 

συμβολή του στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Υπουργείου. 

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
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 Απεστάλησαν Δελτία Τύπου προς όλα τα ΜΜΕ για τις σημαντικές εξελίξεις που 

σχετίζονται με το ΠΑΑ. 

 Στο περιοδικό «ΑΓΡΟΤΗΣ» το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας, δημοσιεύονται 

άρθρα από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το Τμήμα 

Γεωργίας και τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σχετικά με πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα. 

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 52 διαφημίσεις σε εφημερίδες / περιοδικά. 

 

5. Ραδιοφωνική Διαφήμιση 

Η ραδιοφωνική διαφήμιση αφορούσε στην προκήρυξη των εκταρικών μέτρων του ΠΑΑ για 

το έτος 2017 (Μ10 και Μ12) για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων. Η 

επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων ως αντικείμενο των ραδιοφωνικών διαφημίσεων έγινε 

για τους ακόλουθους δύο λόγους: α) τα μέτρα αυτά είναι ευρείας συμμετοχής αφού 

απευθύνονται σε όλους τους κατόχους εκμεταλλεύσεων που επιθυμούν να εφαρμόσουν 

επιπρόσθετες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, β) έχει παρατηρηθεί μειωμένη προσέλευση 

κατά τις προηγούμενες προκηρύξεις σε κάποιες από τις δράσεις (π.χ. Μ12) γεγονός που 

ενδεχομένως να οφείλεται και στη μη επαρκή προβολή και δημοσιότητα των δράσεων. Η 

διαφήμιση προωθήθηκε στους εξής σταθμούς: ΡΙΚ, Ράδιο Πρώτο, Κανάλι 6, SuperSport, 

Ράδιο Πάφος, Ράδιο Πύργος. 

 

6. Διοργάνωση ενημερωτικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων προβολής 

Η διοργάνωση ενημερωτικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων προβολής 

πραγματοποιούνται σε πολλαπλά επίπεδα: 

 Εκδήλωση έναρξης του ΠΑΑ 2014-2020 

 Ενημερωτικές συναντήσεις για το Μέτρο Μ14,το Καθεστώς 1.3, το Μέτρο 4.1 και το 

Καθεστώς 6.1 

Σημειώνεται πως εκτός από τις εκδηλώσεις έχουν προσφερθεί διαφημιστικά USB και δώρα 

με σκοπό την προώθηση των Μέτρων του Προγράμματος. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οργανισμός Πληρωμών 

7. Ενημερώσεις σε τοπικό επίπεδο 

Ο Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί επαρχιακές και τοπικές συγκεντρώσεις για την 

παροχή τεχνικής ενημέρωσης επί των μέτρων του προγράμματος, ενώ έχει προχωρήσει και 

στη δημιουργία ενημερωτικών για συγκεκριμένα Καθεστώτα, και πιο συγκεκριμένα: 

 Εκπόνηση εγχειριδίων εφαρμογής και ενημέρωσης αιτητών1 για τα Καθεστώτα / 

Μέτρα: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.1,  4.2,  4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 6.1, 7, 8.1, 8.3, 8.5, 10-11-12-13, 14, 16.4, 

19.3. 

 

8. Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή (77771999) 

εξυπηρέτησης του αγρότη παρέχοντας όλη την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση. 

Πληροφόρηση παρέχεται επίσης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη, στα Επαρχιακά 

Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Για 

επιμέρους μέτρα που εφαρμόζονται από άλλες Μονάδες Εφαρμογής παρέχεται 

εξειδικευμένη πληροφόρηση από αρμόδιους λειτουργούς. (Τμήμα Δασών, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Το ΕΑΔ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ως κέντρο συλλογής και διάχυσης πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας με στόχο την προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει συμβάλλει σημαντικά 

στη δημοσιοποίηση του ΠΑΑ μέσω της προώθησης του Σχεδίου Δράσης του. Πιο 

συγκεκριμένα, η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ έχει προχωρήσει στην 

ανάληψη των εξής ενεργειών: 

 

9. Παραγωγή και δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με την υλοποίηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ έχει ετοιμάσει και αποστείλει 25 ηλεκτρονικά 

ενημερωτικά δελτία (e-newsletters) σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, 

                                                   
1Σημειώνεται πως στην εκπόνηση των εγχειριδίων ενημέρωσης των αιτητών συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους 
τους φορείς εφαρμογής. 
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προς 220 αποδέκτες. Συμπληρωματικά έχουν σταλεί email ενημέρωσης σχετικά με τις 

δραστηριότητες του ΕΑΔ, τη λειτουργία και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου, τη δράση 

των Ομάδων Τοπικής Δράσης και άλλων θεμάτων σχετικών με το ΠΑΑ. 

 

10. Προβολή ιστοσελίδας 

Κύριο επικοινωνιακό  εργαλείο του ΕΑΔ είναι η ιστοσελίδα του Δικτύου, η οποία 

αναβαθμίστηκε το 2014 και αναβαθμίζεται και αυτό το διάστημα και με την προσθήκη 

ειδικής ενότητας για το Δίκτυο Συμπράξεων Καινοτομίας. Την ιστοσελίδα του Δικτύου 

επισκέπτονται κατά μέσο όρο 450 επισκέπτες ανά μήνα. 

 

11. Παροχή ενημέρωσης προς το κοινό και τα Μέλη του ΕΑΔ 

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ παρέχει ενημέρωση προς το κοινό και τα 

Μέλη του ΕΑΔ σχετικά με θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη μέσω τηλεφώνου, 

e-mail,προσωπικών επαφών, συναντήσεων και ραδιοφώνου. 

 

12. Σύνταξη άρθρων 

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ συντάσσει άρθρα για το περιοδικό «Αγρότης» 

του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συνεισφέροντας με 

μόνιμη στήλη, που εκδίδεται ανά τετράμηνο σε 6.000 αντίτυπα και αναρτιέται επίσης στην 

ιστοσελίδα ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ. 

 

13. Συμμετοχή σε εθνικές εκθέσεις 

Επιπρόσθετα, το ΕΑΔ συμμετέχει κάθε έτος (σε 3 εκθέσεις μέχρι το Σεπ. 2017) στην 

ΠαγκύπριαΑγροτική –Γεωργική Έκθεση (με συμμετοχή 10.000 επισκεπτών) με ειδικό 

περίπτερο, στο πλαίσιο της οποίας προβάλλονται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τα διάφορα μέτρα του, καθώς και άλλες θεματικές όπως τοπικά αγροτικά προϊόντα 

(Αλλαντικά, Χαλούμια, Κουφέτα αμυγδάλου, Λουκάνικα, Γάλα, Λουκούμια). 

 

14. Συμμετοχή του ΕΑΔ στο δίκτυο για το EIP 

Μεταξύ των στόχων του ΕΑΔ προβλέπεται και η συμμετοχή αυτού στο δίκτυο για το EIP. Το 

ΕΑΔ προχώρησε στη σύσταση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου, το 
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οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο υποστήριξης και προώθησης της καινοτομίας. Μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

• Επιτόπιες επισκέψεις σε καινοτόμες 16 γεωργικές μονάδες, οι οποίες κάλυπταν 

σχεδόν όλους τους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς κλάδους και οι οποίες 

εφαρμόζουν καινοτομίες (π.χ. καινοτόμες γεωργικές πρακτικές, διαδικασίες, 

καλλιέργειες, ρομποτικά συστήματα). 

• Κατάρτιση επικοινωνιακού πλάνου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, για 

την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας τον Ιούλιο του 2016, από την 

υπό-ομάδα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου. Το πλάνο 

περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, το όραμα και την αποστολή της ΕΣΚ, τους 

επικοινωνιακούς στόχους, τους αποδέκτες, τον προϋπολογισμό και το 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών, αλλά και στοιχεία για την αξιολόγηση της ΕΣΚ. Το 

επικοινωνιακό πλάνο εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2016 και πρόκειται να 

αναθεωρηθεί το Δεκέμβριο του 2017, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό οι 

δραστηριότητες που προβλέπονται για το έτος 2018. 

• Έναρξη δημιουργίας ιστοσελίδας σχετικά με το «Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας Κύπρου για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας». Η 

ιστοσελίδα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει ταυτόχρονα με την 

προκήρυξη του Καθεστώτος 16.1 (η οποία προβλέπεται τον Ιανουάριου του 2018). 

Παράλληλα, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του λογότυπου για την 

ιστοσελίδα. 

 

2.1.2. Αξιολόγηση 

Από την έναρξη του Προγράμματος έως και το Σεπτέμβριο του 2017, η Διαχειριστική Αρχή 

προχώρησε σε δράσεις αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα: 

• Στην ανάθεση συμβολαίου σε εξωτερικό συνεργάτη σχετικά με την ετοιμασία της εκ 

των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013. 

• Στην επαλήθευση Υπολογισμών Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων. 

• Στην ανάθεση συμβολαίου σε εξωτερικό συνεργάτη σχετικά με την Ενδιάμεση 

αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και τον υπολογισμό αγροπεριβαλλοντικών δεικτών. 



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 11 
 

 

• Ανάθεση σύμβασης για τον υπολογισμό των δεικτών«Πουλιά Γεωργικών Περιοχών και 

Κοινά Πουλιών για το έτος 2017». 

Σημειώνεται πως στις δράσεις αξιολόγησης συμβάλλουν σημαντικά και οι Επιτροπές 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, οι οποίες παρουσιάζονται στην ενότητα 

«Διοργάνωση Ημερίδων». 

 

2.1.3. Εξοπλισμός& Λογισμικά 

Οι δαπάνες της κατηγορίας «εξοπλισμός» πραγματοποιήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, 

τον ΚΟΑΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Δασών και αφορούσαν την προμήθεια: 

• Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Projector, Πολυμηχανήματα, Βιντεοπροβολείς, Λογισμικά 

γραφείου) 

• Ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Server 

• Λογισμικό Μέτρου 8.1, 8.2 

 

2.1.4. Εκπαιδεύσεις–Επιτροπές/Συνέδρια 

Όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις και συμμετοχές σε Επιτροπές Ευρωπαϊκού επιπέδου, όλοι οι 

φορείς είχαν δραστηριότητα. Αναλυτικότερα: 

 

1. Στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ συμμετείχαν στις εξής 

Εκπαιδεύσεις: 

• Σεμινάριο για τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 

• Εργαστήριο «Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων» 

 

Επιτροπές/Συνέδρια: 

• Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης (19/10/2016) 

• Συνέλευση Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου 

• 10η συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΑΠ 

• Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Cork (5-6/09/2016) 
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2. Στελέχη του ΚΟΑΠ συμμετείχαν στις εξής 

Εκπαιδεύσεις: 

• Σεμινάριο«Rural Business - The future is now on ENRD» (30/03/2017) 

• Σεμινάριο«Μoving EIP - AGRI implementation forward» (10-11/05/2017) 

 

Επιτροπές/Συνέδρια: 

• Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• Συμμετοχή σε συνάντηση για το Συντονισμό της πρόληψης της απάτης (COCOLAF) 

• Κοινή συνάντηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και σεμινάριοErrorRates 

 

3. Στελέχη του Τμήματος Γεωργίας συμμετείχαν στις εξής: 

Εκπαιδεύσεις: 

• Εκπαιδευτικόσεμινάριο «Selection criteria: towards a more performant RD policy» 

(15/03/2016) 

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (8-

9/09/2016) 

• Σεμινάριο για τις μειονεκτικές περιοχές (18/10/2016) 

• Εκπαίδευση "Tranformative learning: new directions in agricultural extension and 

education (4-7/07/2017) 

• Σεμινάριο για τη Διαχείριση Κινδύνων στον Γεωργικό Τομέα (5-7/07/2017) 

 

Επιτροπές/Συνέδρια: 

• Συνέδριο Leader του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (7/12/2016) 

• Άτυπο Συνέδριο Διευθυντών Αγροτικής Ανάπτυξης(20-22/04/2016) 

• 9η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της ΚΑΠ 

(24/05/2016) 

• Άτυπο Συνέδριο Διευθυντών Αγροτικής Ανάπτυξης (25-27/09/2016, 23-24/03/2017, 26-

28/07/2017) 

• Συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της ΚΑΠ (10/5/2016) 
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4. Στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ συμμετείχαν στις εξής 

Εκπαιδεύσεις: 

• Θεματικό εργαστήριο με θέμα το ΕΙΡ και τη δικτύωση και επικοινωνία (4-5/10/2016) 

• Σεμινάριο για την υλοποίηση της ΕΣΚ για τη γεωργία «MovingEIP-
AGRIimplementationforward» (09-12/05/2017) 

 

Επιτροπές/Συνέδρια: 

• Εκδήλωση για τηνημέρα της Ευρώπης (13/05/2017) 

• 1η Γιορτή για διαφύλαξη, διάδοση των Κυπριακών παραδοσιακών σπόρων (30/06/2017) 

• Συνάντηση της υποομάδας Καινοτομίας (18/02/2016) 

• 4η Συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής Δικτύων (4/03/2016) 

• 4η Συνάντηση των εκπροσώπων των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (29/02 – 01/03/2016) 

• 10η Συντονιστική Επιτροπή Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (01/06/2016) 

• 5η Συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής Δικτύων (16/06/2016) 

• 4η Συνάντηση των εκπροσώπων των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (29/02/2016) 

• 6η συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (17/03/2017) 

• 3η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (24-25/09/2015) 

• 7η Συνάντηση των εκπροσώπων των ΕΑΔ (15-17/04/2017) 

• Συντονιστική Επιτροπή Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (17/05/2017) 

• Συνέδριο για τη Μεσογειακή διατροφή (20-22/11/2017) 

• 8η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (25-29/06/2017) 

• 5ησυνάντηση των εκπροσώπων των ΕΑΔ(11-12/05/2016) 

• 6η συνάντηση των εκπροσώπων των ΕΑΔ ( 8-9/11/16) 

• Συνάντηση RN Assembly (01/12/16) 

• 7η συνάντηση Καθοδηγητικής Επιτροπής Δικτύων (16-18/05/2017) 

• Agri Innovation Summit 2017 & 9th meeting of the Subgroup on Innovation (11-13/10/2017) 

• Συμμετοχή σε άτυπα Συνέδρια Διευθυντών Αγροτικής Ανάπτυξης (21/04/16, 25-

27/09/16, 23-24/03/17, 26-28/07/17) 
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5. Στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχαν στις εξής 

Εκπαιδεύσεις: 

• Εκπαίδευση Πολιτικού Μηχανικού 

• Εκπαίδευση σε Excel 

 

6. Στελέχη του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων συμμετείχαν στις εξής 

Εκπαιδεύσεις: 

• Εκπαιδευτικό Σεμινάριοσχετικά με το Συμβόλαιο FIDIC. Το Συμβόλαιο FIDIC 

χρησιμοποιείται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα και πολλοί όροι του 

χρησιμοποιούνται στα έργα που υλοποιεί το ΤΑΥ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια κατά τα έτη 2016-2017-2018. 

 

2.1.5. Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες 

Πέρα από τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς 

αναδόχους, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούπροχώρησε στην 

ανάληψη υπηρεσιών για την αξιολόγηση αιτήσεων. 

 

2.1.6. Διοργάνωση Ημερίδων - Συναντήσεων 

Ημερίδες και λοιπές συναντήσεις διοργανώθηκαν κυρίως από τη Διαχειριστική Αρχή του 

ΠΑΑ και από το ΕΑΔ, αλλά και από το Τμήμα Γεωργίας. Αναλυτικότερα: 

 

Διοργάνωση ημερίδων από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ: 

• Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020, με 100 συμμετέχοντες 

(17/06/2015) 

• 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020με 40 συμμετέχοντες 

(15/01/2016) 

• 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020με 60 συμμετέχοντες 

(17/06/2016) 

• 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020με 55 συμμετέχοντες 

(23/06/2017) 
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• Συμμετοχή στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (16/12/2015) 

• Διοργάνωση Ημερίδας για την εκ των υστέρων αξιολόγηση ΠΑΑ 2007-2013 

 

Διοργάνωση ημερίδων από το Τμήμα Γεωργίας: 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας για τους Φορείς Διαπίστευσης στα πλαίσια του 

Μέτρου 6.1 και του Καθεστώτος 4.100 (11/04/2016) 

 

Διοργάνωση ημερίδων από το ΕΑΔ: 

• Ημερίδα με θέμα "Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς 

της Κυπριακής γεωργίας" (09/02/2017) 

• Ενημερωτική Ημερίδα για το Καθεστώς 1.3 (10/03/2017) 

• Ημερίδα "Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" (Δικαιούχοι – Κριτήρια – 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Εγγραφή) (10/04/2017) 

• Συνεδρίαση ΘΔΟ "Περιβάλλον" για εκλογή αντιπροσώπων στη Συντονιστική Επιτροπή 

(23/05/2017) 

• Συνεδρίαση ΘΔΟ "Ανάπτυξη της Υπαίθρου" για εκλογή αντιπροσώπων στη 

Συντονιστική Επιτροπή (23/05/2017) 

• Συνεδρίαση ΘΔΟ "Ανταγωνιστικότητα" για εκλογή αντιπροσώπων στη Συντονιστική 

Επιτροπή (24/05/2017) 

• Ενημερωτική Συγκέντρωση με θέμα: " Δημιουργία Συνδέσμου Εκτροφέων Ντόπιας 

Φυλής Αγελάδας" (06/06/2017) 

• Συνάντηση Εργασίας στελεχών του ΥΓΑΑΠ για θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(18/09/2017) 

 

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των Επιτροπών Παρακολούθησης συζητήθηκαν: 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Τα κριτήρια μοριοδότησης των μέτρων, 

 Η πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ και οι ετήσιες εκθέσεις 

 Η Στρατηγική Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 Η τροποποίηση του ΠΑΑ 
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 Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΑΑ 

 

2.1.7. Λοιπές ενέργειες τεχνικής βοήθειας 

Εκτός των προαναφερθέντων ενεργειών, υλοποιήθηκαν και άλλες ενέργειες τεχνικής 

βοήθειας. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη συμμετοχή λειτουργών του 

ΕΑΔ σε εκδηλώσεις, συναντήσεις και θεματικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 

Σημειώνεται πως οι ενέργειες αυτές δεν συνδέονται με μεγάλες δαπάνες (οι οποίες αφορούν 

αποκλειστικά τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των λειτουργών), αλλά διασφαλίζουν τη 

βελτίωση των ικανοτήτων των λειτουργών και τους δίνουν τη δυνατότητα για ανταλλαγή 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Κρατών Μελών. Οι εκδηλώσεις αυτές 

παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1.4. 
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 2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δράσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί από τους 

εμπλεκόμενους στη διαχείριση του ΠΑΑ φορείς, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 

1. Τηλεοπτική διαφήμιση 

Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία τηλεοπτικής διαφήμισης για το ΠΑΑ σχετικά με τις 3 

προτεραιότητες του Προγράμματος (ένα σποτ για κάθε προτεραιότητα). Στόχος των 

τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων θα είναι η προβολή του έργου του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην ευρύτερη κοινωνία και η γνωστοποίηση των 

σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την ανάπτυξη της Κυπριακής γεωργίας και 

της υπαίθρου.Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, ενώ η διαφήμιση θα 

προβληθεί το Δεκέμβριο.Σημειώνεται πως η διαφήμιση θα προωθηθεί και μέσω 

ραδιοφώνου. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΑΔ 

2. Προσδιορισμός και ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών και διάδοσή τους 

Η δράση αυτή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016 και αφορούσε στην επιλογή και διάδοση 

έργων που υλοποιήθηκαν επιτυχώς στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η 

καθυστέρηση της έγκρισης του προγραμματικού κειμένου για την περίοδο 2014-2020 

οδήγησε στην καθυστέρηση της ανακοίνωσης των μέτρων και της υλοποίησης των έργων, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Με 

την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται και η επανενεργοποίηση της δράσης.  

 

3. Ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ έχει λάβει ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη 

εκπαίδευσης εκπροσώπων των ΟΤΔ σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Η ενέργεια αυτή 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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4. Χρήση λογοτύπου του ΕΑΔ 

Το λογότυπο του Δικτύου θα πρέπει να ενσωματωθεί τόσο στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ, όσο 

και στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, ύστερα από συνεννόηση των εμπλεκομένων φορέων. 

 

5. Συμμετοχή του ΕΑΔ στο δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP - European 

Innovation Partnership) 

Αναμένεται η υλοποίηση των εξής δράσεων: 

• Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας για την ΕΣΚ. 

• Συλλογή παραδειγμάτων καλών πρακτικών και δημοσίευση αυτών στην ιστοσελίδα 

για την ΕΣΚ. 

• Σύνδεση της ιστοσελίδας για την ΕΣΚ με τη βάση δεδομένων του Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας με τα ερευνητικά έργα. 

• Προετοιμασία πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού σχετικά με το δίκτυο ΕΣΚ 

για τη γεωργία, τους στόχους της ΕΣΚ, το ευρωπαϊκό δίκτυο για την ΕΣΚ και τις 

εργασίες της υποομάδας, την καινοτομία, τις επιχειρησιακές ομάδες, την ανεύρεση 

εταίρων κλπ. 
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 2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι δείκτες αποτελέσματος, όπως 

προσδιορίστηκαν από το Σύμβουλο, τόσο για την Τεχνική Βοήθεια στο σύνολό της, όσο και 

για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δείκτες αποτελέσματος για το Μ20 

Α/Α ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ 

1 

Αριθμός επικοινωνιακών εργαλείων του ΠΑΑ  

α) Σύνολοεκδηλώσεων που οργανώθηκαν από τους φορείς διαχείρισης του ΠΑΑ (Επιτροπές 

Παρακολούθησης, συνέδρια, ημερίδες κλπ) 

202 

β) Αριθμός δημοσιεύσεων που εκδόθηκαν από τους φορείς διαχείρισης του ΠΑΑ: 

- ενημερωτικά μέτρων / εγχειρίδια 

- ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις / newsletter 

- καταχωρήσεις σε εφημερίδες 

96 

19 

25 

52 

γ) Αριθμός 

άλλωνεπικοινωνιακώνεργαλείωνπουχρησιμοποιούνταιγιαναεπικοινωνούντοΠΑΑτοευρύτεροκοινό: 

- ιστοσελίδες 

- μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

- βίντεο 

- διαφημίσεις 

- διαφημιστικά USB 

- άλλο 

160 

 

73 

2 

0 

1 

150 

0 

2 Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για το κοινό ~13.000 

3 Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης που έχουν παραχθεί 4 

4 Αριθμός εκπαιδεύσεων στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης του ΠΑΑ 14 

5 Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ μ/δ4 

6 Αριθμός μελών στο facebook 2.6005 

 

  

                                                   
2Ο αριθμός αφορά τις ενημερωτικές συγκεντρώσεις / εκδηλώσεις προβολής και τις ημερίδες/συναντήσεις που 
διοργανώθηκαν από τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση του ΠΑΑ φορείς. 
3Περιλαμβάνονται και οι ιστοσελίδες των Μονάδων Εφαρμογής. 
4Ο δείκτης αυτός προς το παρόν δεν μετράται. Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ σκοπεύει να εισάγει στην ιστοσελίδα τη 
δυνατότητα μέτρησης των επισκεπτών. 
5Εάν ληφθεί υπόψη η προώθηση των διαφημίσεων, ο δείκτης ανέρχεται στα 30.000 άτομα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ3. Δείκτες αποτελέσματος για τη λειτουργία του ΕΑΔ 

Α/Α ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ 

Δείκτες για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 

1 O.24 Αριθμόςθεματικώνκαιαναλυτικώνανταλλαγών με την υποστήριξη του ΕΑΔ:  

 α) Αριθμός θεματικών ομάδων εργασίας 3 

 
β) Αριθμόςδιαβουλεύσεων (π.χ. 

μεταξύτηςΔΑΠΑΑκαιτωνμελώντουΕΑΔσχετικάμετηντροποποίησητουΠΑΑ) 

1 

 γ) Λοιπά (εκπαιδεύσεις, φόρουμ κλπ) 256 

 Πόσες από τις παραπάνω ανταλλαγές:  

 i) Επικεντρώνονταιστην ανταλλαγή και διάδοση ευρημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης; 0 

 ii) Αφορούνσυμβουλευτικέςυπηρεσίεςή/καιυπηρεσίεςυποστήριξης καινοτομίας; 0 

 iii) Αφορούν τις ΟΤΔ συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της συνεργασίας; 0 

2 O.25 Αριθμόςεπικοινωνιακώνεργαλείων του ΕΑΔ  

 α) Σύνολοεκδηλώσεων που οργανώθηκαν (σεμινάρια, συνέδρια, επισκέψεις μελέτης κλπ) 8 

 
β) Αριθμός δημοσιεύσεων: ενημερωτικάδελτία, φυλλάδιακ.ά. που εκδόθηκαν από το ΕΑΔ 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων 

25 

 

γ) Αριθμός 

άλλωνεπικοινωνιακώνεργαλείωνπουχρησιμοποιούνταιγιαναεπικοινωνούντοΠΑΑτοευρύτεροκοινό(π.χ. 

ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 

1 

 δ)ΑριθμόςέργωνπουέχουνσυλλεχθείκαιδιαδοθείαπότοΕΑΔ κατά την περίοδο 2014-2020 0 

3 O.26 Αριθμός εκδηλώσεωντουENRDστιςοποίες συμμετείχε το ΕΑΔ 16 

4 Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του ΕΑΔ (σεμινάρια, συνέδρια κλπ.) ~13,000 

 

  

                                                   
6Περιλαμβάνονται οι εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις και επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΑΔ. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Τα βασικά συμπεράσματα και οι συστάσεις του Συμβούλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

συνέχεια. 

 

C.1 Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένη, 

γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης, όπως 

αποδεικνύεται και από τη χαμηλή οικονομική απορρόφηση του προϋπολογισμού του ΕΑΔ 

(43.544,90 € από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΑΔ για την περίοδο 2014-2020 έως και τον 

Σεπτέμβριο του 2017). Η υλοποίηση δράσεων από τα μέλη του ΕΑΔ, που ξεκίνησε κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, συνεχίζεται με επιτυχία, με τον 

περιορισμό της υλοποίησης δράσεων αξίας έως 3.000€. 

R.1 Προτείνεται η εξέταση ανάθεσης της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων σε εξωτερικό 

ανάδοχο, πρακτική η οποία έχει υιοθετηθεί από αρκετά δίκτυα που αντιμετωπίζουν 

ζητήματα μειωμένου προσωπικού (FR, EL,ES, HR, MT, RO,UK-ENG, UK-SCOT, UK-WAL). 

Συστήνεται το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων να είναι αυτόνομο και να απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλότερη υλοποίησή του (π.χ. σε 

θέματα καινοτομίας, επικοινωνίας και δημοσιότητας, αυτό-αξιολόγησης, ανάπτυξης 

ικανοτήτων σε θέματα δικτύωσης και συντονισμού ομάδων, τεχνικής υποστήριξης, νέων 

μορφών δημοσίων συμβάσεων/συμφωνιών πλαισίουκ.ά.). 

 

C.2 Η δυνητική συμβολή της Τεχνικής Υποστήριξης στην αξιολόγηση της ΚΑΠ δεν έχει ακόμα 

αναγνωριστεί, ενώ υλοποιούνται μόνο οι απαιτούμενες από τον Κανονισμό για την 

Αγροτική Ανάπτυξη αξιολογήσεις. 

R.2 Προτείνεται η ανάληψη των εξής ενεργειών: 

 Διενέργεια θεματικών αξιολογήσεων σε ζητήματα που απασχολούν την πολιτική σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. ενιαία αξιολόγηση ΚΑΠ (Πυλώνας Ι & ΙΙ), πρασίνισμα ή 
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γεωργοπεριβαλλοντικά, συμβολή του Μ06 στην αναζωογόνηση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, κλπ. 

 Ενίσχυση της διάχυσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με σκοπό την ενημέρωση των 

μελών του ΕΑΔ για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την πρόοδο των 

μέτρων. 

 

C.3Η συλλογή στοιχείων για την ανάδειξη Καλών Πρακτικών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Η καθυστέρηση της έγκρισης του 

προγραμματικού κειμένου, η οποία οδήγησε σε καθυστέρηση των εντάξεων, της 

υλοποίησης αλλά και ολοκλήρωσης έργων, δεν επέτρεψε την επιλογή καλών πρακτικών 

από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 

R.3 Προτείνεται η συνέχιση της ανάδειξης καλών πρακτικών από την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο, και μόλις καταστεί εφικτό από την τρέχουσα περίοδο και πιο 

συγκεκριμένα η ανάληψη των εξής ενεργειών: 

 Συνέχιση της επιλογής καλών πρακτικών από την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. 

 Συνέχιση της συνεργασίας με την πρωτοβουλία του ENRD «RDP Project Database», με 

σκοπό την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων έργων που έχουν 

χρηματοδοτηθεί από το ΠΑΑ. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. 

 Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης, με σκοπό την επιλογή ειδικών κατηγοριών 

δικαιούχων του ΠΑΑβάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

οριστικοποιηθεί η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καλύτερων έργων. 

 Σε συνέχεια της εκδήλωσης βράβευσης προτείνεται η προετοιμασία ενημερωτικού 

φυλλαδίου καλών πρακτικών, το περιεχόμενο του οποίου θα αφορά στα έργα που 

πήραν μέρος στο διαγωνισμό. 

Σημειώνεται πως η επιλογή και διάδοση καλών πρακτικών θα πρέπει να γίνεται 

συστηματικά, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο, ανά έτος), ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής μεταφορά εμπειριών και ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση 

δυνητικών δικαιούχων του ΠΑΑ. 
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C.4Η δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας προς στις ΟΤΔ δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. 

R.4 Προτείνεται η εκπόνηση αρχικής ανάλυσης αναγκών των στελεχών των ΟΤΔ σε 

ζητήματα κατάρτισης και στην συνέχεια η ενίσχυση ικανοτήτων αυτών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο: 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση-διαχείριση και ανάπτυξη επιχειρήσεων 

(mentoring), μέθοδοι εμψύχωσης, συμβουλευτικής κλπ. υποψήφιων επενδυτών. 

 Δημοσιότητα, νέες μορφές δημοσιότητας προκηρύξεων, κοινωνική δικτύωση, 

συνεργασία. 

 Αυτό-αξιολόγηση ΟΤΔ: παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων αυτό-αξιολόγησης, με 

σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας των ΟΤΔ στη χάραξη στρατηγικής, την ποιότητα 

υλοποίησης των προγραμμάτων, τις διαχειριστικές τους ικανότητες, το επίπεδο 

δικτύωσης, τις σχέσεις τους με τους τοπικούς φορείς κ.ά. 

 Εργαστήρια για την προώθηση ιδεών προς τις ΟΤΔ ώστε να υποστηρίξουν/προωθήσουν 

αναπτυξιακά έργα: Εντοπισμός καλών πρακτικών από το ENRD και προβολή αυτών σε 

τοπικό επίπεδο με σκοπό την γέννηση ιδεών και σχεδιασμό έργων. 

 

C.5 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες προώθησης της διακρατικής και διατοπικής 

συνεργασίας. 

R.5 Προτείνεται η ανάληψη των εξής ενεργειών: 

 Προώθηση στους Εταίρους του ΕΑΔ προτάσεων διακρατικής και διατοπικής 

συνεργασίας, αλλά και η έρευνα των προτάσεων διακρατικής συνεργασίας και επιλογή 

των καλύτερων για τις Κυπριακές ΟΤΔ, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ. 

 Διοργάνωση ενός διακρατικού σεμιναρίου με σκοπό α) τη βελτίωση της ικανότητας 

προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε διακρατικά έργα, β) τη βελτίωση της 

ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών συνεργασιών, και γ) την υποστήριξη 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών έργων. Το σεμινάριο θα φέρει 

σε επαφή φορείς που ενδιαφέρονται για διακρατική συνεργασία και θα παρέχει 

πληροφορίες μεταξύ άλλων σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ENRD και 

ιδιαίτερα για τη δυνατότητα πρόσβασης στο εργαλείο «LEADER Partner Search». Κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου δύναται να παρουσιαστούν επιτυχημένα έργα διακρατικής 
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συνεργασίας και τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές 

επικοινωνίας. 

 Κατάρτιση οδηγού διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, καθώς 

και συμβουλές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής συνεργασίας. Στο περιεχόμενο 

του οδηγού μπορεί να περιλαμβάνεται ένας αριθμός μεθοδολογικών προσεγγίσεων για 

κάθε στάδιο ενός έργου συνεργασίας, από την αναγνώριση της ιδέας για συνεργασία και 

την επιλογή των εταίρων έως και την εκτέλεση και αξιολόγηση του έργου. Σημειώνεται 

πως ο οδηγός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές 

πολιτικές για την περίοδο 2014-2020 (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής 

ανάπτυξης κτλ.) όσο και σαν μέρος οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας συνεργασίας. 

Εναλλακτικά, προτείνεται η μετάφραση των αντίστοιχων οδηγών που έχουν αναπτυχθεί 

από το ENRD (https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_tnc-guidance.pdf). 

 Προώθηση του Ευρωπαϊκού database– να εισαχθεί σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ. 

 

 
C.6Οι ενέργειες υποστήριξης του Μ16 βρίσκονται σε εξέλιξη.Εν όψει της προκήρυξης του 

Καθεστώτος 16.1 τον Ιανουάριο του 2018 θα πρέπει η εκστρατεία ενημέρωσης να έχει 

ολοκληρωθεί. 

R.6 Προτείνεται η ανάληψη των εξής ενεργειών: 

 Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας για την ΕΣΚ και εμπλουτισμός αυτής με επικοινωνιακό 

υλικό, καλές πρακτικές (Επιχειρησιακές Ομάδες που έχουν ήδη συσταθεί σε άλλα Κράτη 

Μέλη), καθώς και σύνδεσμος με την ιστοσελίδα του EIPAGRISERVICEPOINT. 

 Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για το Μ16 σε 

τοπικό επίπεδο, 

 Εναλλακτικά προτείνεται η διοργάνωση forum ανάπτυξης συνεργασιών, με σκοπό την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών Επιχειρησιακών Ομάδων, αλλά και τη συνάντηση 

δυνητικών εταίρων Επιχειρησιακών Ομάδων ώστε να δημιουργήσουν συνεργασίες 

(προτείνεται η χρήση συμμετοχικών διαδικασιών). 
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C.7Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου δεν έχει προβεί ακόμη σε αυτό-

αξιολόγηση του ΕΑΔ.Ηαυτό-

αξιολόγησητουδικτύουαφοράστηνεκτίμησητηςαποτελεσματικότηταςτουδικτύουόσοναφ

οράτηνεπίτευξητωνστόχων αυτού. 

R.7 Προτείνεται αρχικά η κατάρτιση των στελεχών της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας 

του Δικτύου στη μεθοδολογία αυτό-αξιολόγησης και στη συνέχεια η εκπόνηση αυτό-

αξιολόγησης σε ετήσια βάση με αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση. Η αυτό-

αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Περιγραφή της ‘λογικής της παρέμβασης’ του ΕΑΔ, δηλαδή των συσχετίσεων μεταξύ 

των αναγκών δικτύωσης - των στόχων του ΕΑΔ - των δράσεων του ΕΑΔ – των 

απαιτούμενων πόρων – των αναμενόμενων αποτελεσμάτων – των επιπτώσεων. 

• Αξιολόγηση των εκδηλώσεων που διοργανώνει το ΕΑΔ. 

• Αξιολόγηση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 

• Εκτίμηση των κοινών δεικτών εκροών σχετικά με τη δικτύωση και πιο 

συγκεκριμένα: 

O.24 Αριθμός θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών με την υποστήριξη του ΕΑΔ 

O.25 Αριθμός επικοινωνιακών εργαλείων του ΕΑΔ 

O.26 Αριθμός εκδηλώσεων του ENRD στις οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ 

• Απάντηση στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης «Σε ποιο βαθμό έχει το ΕΑΔ συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 54.2 του Καν (ΕΕ) No 1305/2013, ήτοι: 

α) αύξηση της εμπλοκής των φορέων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης 

β) βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης του ΠΑΑ 

γ) ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με την 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

δ) ενθάρρυνση της καινοτομίας στη γεωργία, στην παραγωγή τροφίμων, στη 

δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές. 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ7 

 

 

 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 Εκπαίδευση στη διαχείριση υδάτων, Πολωνία 

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, το πρόβλημα της ξηρασίας στην Πολωνία διαρκώς 

διογκώνεται. Η κατάσταση αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στη γεωργία και έχει κεντρίσει 

το ενδιαφέρον των αγροτών και των σχετικών φορέων προς την αναζήτηση λύσεων 

βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

 

Στο έργο αυτό ενεπλάκησαν κάτοικοι της περιοχής Łódź, ώστε να διαγνωσθούν τα τρέχοντα 

προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα. Στη βάση αυτή, διοργανώθηκαν 

εκπαιδευτικές συναντήσεις για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση των 

υδάτων. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η συμβολή όλων στην προστασία της φύσης και των 

αγροτικών τοπίων, στην παραγωγικότητα των αγροτικών περιοχών και στην 

καταπολέμηση της ξηρασίας και των πλημμυρών. 

 

Συνολικά, 150 άτομα συμμετείχαν σε τρεις ημέρες εκπαίδευσης: 50 συμμετέχοντες ανά 

ημέρα εκπαίδευσης. Τα μαθήματα αύξησαν την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων 

σχετικά με τη σημασία της βελτιωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προωθώντας την 

απομάκρυνση από πρακτικές που προκαλούν υπερβολική ξήρανση και υποβάθμιση των 

εδαφών. 

 

 Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων για την 

επεξεργασία τροφίμων σε μικρή κλίμακα, Πολωνία 

Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας για τα προϊόντα διατροφής. Εντούτοις, η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων 

                                                   
7Οι Καλές Πρακτικές που παρουσιάζονται έχουν εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη 
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μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Για να διευκολυνθεί η ερμηνεία αυτών 

σχετικά με την επεξεργασία τροφίμων σε μικρή κλίμακα, οι περιφερειακές αρχές και το ΕΑΔ 

της Πολωνίας διοργάνωσαν επισκέψεις μελέτης στην Ιταλία και την Αυστρία για τους 

εκπροσώπους των σταθμών υγιεινής και επιδημιολογίας της περιοχής Podlaskie. Οι 

επισκέψεις μελέτης διάρκειας έξι ημερών αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη τα πρότυπα 

και οι κανόνες της ΕΕ για τα μη-ζωικά οικιακά προϊόντα διατροφής. Στις επισκέψεις 

συμμετείχαν 20 άτομα και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για ευρύ φάσμα ζητημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείων σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής και 

παρασκευής (GHP & GMP) και την ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), τη σήμανση, τη συχνότητα και το εύρος των ελέγχων, την καταχώριση και την 

έγκριση μικρών μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, κλπ. 

 

 Χρήση του μέτρου τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση μιας επίσκεψης μελέτης σχετικά 

με τη βιολογική γεωργία, Πολωνία 

Το περιφερειακό αγροτικό δίκτυο της Σιλεσίας στην Πολωνία διοργάνωσε μια επίσκεψη 

μελέτης στη Σκωτία προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να βελτιώσει τις δεξιότητες των 

νέων, των αγροτών, των στελεχών συμβουλευτικών εταιρειών και τοπικών αρχών σχετικά 

με τη βιολογική γεωργία. 

 

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν ενδιαφέροντα αγροκτήματα στη Σκωτία προκειμένου να 

εκφράσουν διαφορετικές προοπτικές. Τα ζητήματα που καλύφθηκαν, αφορούσαν την 

εργασία με τα παιδιά και τη νεολαία, την κτηνοτροφία και τη βιολογική παραγωγή 

φρούτων, λαχανικών και δημητριακών. Η επίσκεψη μελέτης περιελάμβανε συζητήσεις και 

παρουσιάσεις σχετικά με την οργάνωση και τη δομή των εκμεταλλεύσεων καθώς και τη 

χρηματοδότησή τους. 

 

Στην επίσκεψη μελέτης συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι της αγροτικής κοινότητας, οι οποίοι 

επισκέφθηκαν πέντε δασικές εκτάσεις και αγροκτήματα, μεταξύ των οποίων δύο μεγάλες 

γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, ένα αγρόκτημα βιολογικής παραγωγής, καθώς και 

μια εκμετάλλευση αναπαραγωγής αγριόχοιρου. Η περιοδεία έδωσε την ευκαιρία για 
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ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και για προώθηση της δικτύωσης και 

της ανάπτυξης μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ Πολωνών και Σκωτσέζων γεωργών. 

 

 Βάση γνώσεων των αγροτών για τα κοινοβούλια, Γαλλία 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη βάσης γνώσεων για τους αγρότες σχετικά με τη συνεργατική 

έρευνα και ανάπτυξη. η βάση είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και άρθρα και τεχνικά 

σεμινάρια, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 250 σελίδες και πάνω από 50 σχέδια αγρο-

οικολογικής γεωργικής πρακτικής χαμηλής τεχνολογίας. Η ιδέα είναι ότι η γνώση των 

αγροτών είναι ένα «κοινό αγαθό», το οποίο πρέπει να διανέμεται ελεύθερα. Επιπρόσθετα, η 

βάση περιλαμβάνει και μια ενότητα με τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά με τα 

κτίρια και τα μηχανήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας όλες τις 

διοικητικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο, την ασφάλεια, την 

πιστοποίηση κ.λπ. 

 

 4.2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

 Edit Pop, υποστήριξη καινοτομίας, Ρουμανία 

Η κα Edit Pop έχει εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και τη διευκόλυνση της 

συνεργασίας στην επαρχία Maramures της Ρουμανίας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα Βόρεια 

Καρπάθια κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και παρουσιάζει όμορφα αγροτικά τοπία, 

φτιαγμένα από κομμάτια καλλιεργήσιμης γης, δάσους, υγροτόπων και χορτολιβαδικών 

εκτάσεων με αξιόλογα αγρο-οικολογικά χαρακτηριστικά. 

 

Το έργο στο οποίο έχει εμπλακεί η κα. Pop εξέτασε τρόπους για τον εντοπισμό και την 

προώθηση νέων προσεγγίσεων γεωργίας, την εύρεση οικονομικών μηχανισμών για την 

υποστήριξη νέων αγρο-περιβαλλοντικών τεχνικών και την αξιοποίηση της επιχειρηματικής 

γνώσης και των ιδεών της περιοχής. Επίσης, αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση των γεωργών 

και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Baia Mare να εργαστούν από κοινού και να 

καρπωθούν τα οφέλη ενός επιτυχημένου μοντέλου συνεργασίας. 
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Ένας από τους τομείς στον οποίο ενεργοποιήθηκε περισσότερο η κα. Popήταν ο εξής: ‘‘Μετά 

την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόκληση ήταν η επίτευξη των 

προτύπων της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την υγιεινή. Το γεγονός αυτό παρακίνησε τους 

αγρότες να εξετάσουν νέους τρόπους βοσκής βοοειδών, οι οποίοι ασκούσαν λιγότερη πίεση 

στους βοσκοτόπους. Η τοπική φυλή ‘‘Bruna de Maramures’’ που χρησιμοποιείται κυρίως για 

την παραγωγή κρέατος είναι ένας πολύτιμος γενετικός πόρος στην Maramures αλλά 

κινδυνεύει να χαθεί λόγω των κινήτρων που δόθηκαν και οδήγησαν στην μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος των κτηνοτρόφων προς την γαλακτοπαραγωγή’’. 

 

Το έργο αναζητούσε τρόπους να κάνει το είδος αυτό των βοοειδών περισσότερο επικερδές 

στους κτηνοτρόφους και οργάνωσε συναντήσεις διαβούλευσης στους τοπικούς οικισμούς. 

Συνέλεξαν γνώσεις και ιδέες από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτροφικούς φορείς που 

χρησιμοποιούσαν τους βοσκοτόπους, που ήταν σχετικές με τα πιθανά οικονομικά οφέλη 

και τις βέλτιστες λύσεις και για τις δύο πλευρές. Το Πανεπιστήμιο Northern University of Baia 

Mare ενδιαφερόταν να παρακολουθήσει την εξέλιξη των διαφορετικών τύπων βλάστησης 

στους βοσκοτόπους και ήθελε να μάθει περισσότερα για την «in-situ» διατήρηση του 

συγκεκριμένου είδους βοοειδών και έτσι κλήθηκε να συμμετάσχει στο έργο. 

 

Τελικά, ηκα Edit Pop συνέβαλε στην επιτυχή αίτηση χρηματοδότησης από μία ΜΚΟ στην 

Ολλανδία, γεγονός που οδήγησε στην υλοποίηση του έργου. Η φυλή ‘‘Bruna de Maramures’’ 

επανεγκαταστάθηκε στην περιοχή για καλοκαιρινή βόσκηση και οι κτηνοτρόφοι έμειναν 

ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Μετά την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων 

από το Πανεπιστήμιο και άλλοι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να 

συμμετάσχουν στο έργο. Το κρέας της ‘‘Bruna de Maramures’’ άρχισε να χρησιμοποιείται για 

την προώθηση του τουρισμού, γεγονός που συνέβαλε σε επιπλέον έσοδα για τους 

κτηνοτρόφους. 
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 Fraunhofer-Institute for Experimental Software Engineering (IESE): Competence Centre for 

smart Agriculture 

Η Fraunhofer παρέχει ολοκληρωμένη εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτόμες λύσεις μαζί με 

εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό, λιπάσματα, ψηφιακές υπηρεσίες κλπ. Δρα ως ένα 

«ζωντανό εργαστήριο» για την έξυπνη γεωργία παρέχοντας παράλληλα μια πλατφόρμα 

συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων και των εμπειρογνωμόνων. Η έξυπνη γεωργία 

είναι ένα μεγάλο οικοσύστημα που απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς. Για το 

σκοπό αυτό εξετάστηκε ο ρόλος ενός κέντρου για την έξυπνη γεωργία. 

 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του κέντρου, επισημάνθηκε ότι ο μεγάλος αριθμός και η μικρή 

διάσταση των τελικών χρηστών στη γεωργία, σε σύγκριση με άλλους τομείς, αποτελεί τόσο 

πρόκληση όσο και ευκαιρία. Είναι δύσκολο να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις σε 

μεμονωμένους αγρότες, με αποτέλεσμα η τυποποίηση των προβλημάτων και των λύσεων 

να είναι μια ικανοποιητική επιλογή. 

 

 Ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων σύμφωνα με το Teagasc 

Η συμβολή των συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οργανώσεών τους θα 

πρέπει να είναι προληπτική. 

 

Οι πιθανοί ρόλοι για τους συμβούλους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνουν τη 

μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας, τη συμβουλευτική, το μάρκετινγκ, τη διευκόλυνση 

δικτύωσης και τη μεσιτεία, την ανάπτυξη ικανοτήτων (π.χ. κατάρτιση), την πρόσβαση σε 

πόρους και τη θεσμική στήριξη. Αυτοί οι ρόλοι θα πρέπει να συνδυάζονται ώστε: 

✓ Να δημιουργούν το χώρο για πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ ψηφιακών 

τεχνολογιών και χρηστών (ευαισθητοποίηση, δημιουργία ιδεών, έμπνευση). 

✓ Να τονώνουν την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της λήψης 

αποφάσεων (δημιουργία ιδεών). 

✓ Να διευκολύνουν τη διεξαγωγή ανοικτής και διαδραστικής ανταλλαγής ιδεών και 

προκλήσεων (ευαισθητοποίηση, έμπνευση, επίλυση προβλημάτων). 

✓ Να συμβάλουν στον προσδιορισμό της κλίμακας και του δυνητικού αντίκτυπου των 

νέων και προτεινόμενων προϊόντων (οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής). 
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✓ Να βοηθούν με τη μορφή, τη γλώσσα και το επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών των 

ψηφιακών προϊόντων (ανάπτυξη). 

✓ Να προωθούν τη χρήση επιτυχημένων ψηφιακών εργαλείων στη συνήθη στήριξη 

αποφάσεων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων (άρθρωση μάρκετινγκ και 

ζήτησης). 

✓ Να διευκολύνουν την ανατροφοδότηση στους προγραμματιστές (ενσωμάτωση και 

βελτίωση). 

 

 Περιφερειακή προσέγγιση: Ψηφιακό κέντρο καινοτομίας της Γαλικίας 

Το 2016 το Gradiant (Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Γαλικίας στις προηγμένες 

τηλεπικοινωνίες) και το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα (USC), με την 

υποστήριξη της XuntadeGalicia (περιφερειακή κυβέρνηση), ενίσχυσαν τη δημιουργία του 

κέντρου για τον τομέα των αγρο-διατροφικών προϊόντων στη Γαλικία, μια πρωτοβουλία για 

την ενθάρρυνση της μελλοντικής βιωσιμότητας του τομέα στην περιοχή. Αυτή η κοινή 

πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη δημιουργία δυναμικής, κερδοφόρας, ανοικτής και 

ευέλικτης συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στον 

τομέα των αγρο-διατροφικών προϊόντων, τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών και 

την ανάπτυξη του εξαγωγικού δυναμικού των τεχνολογικών παρόχων. Το Κέντρο της 

Γαλικίας διευκολύνει τη συνύπαρξη ενός παραγωγικού και μετασχηματιστικού κλάδου που 

είναι ανοιχτό στην προσθήκη τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών προσαρμοσμένων 

στην πραγματικότητα (πλευρά ζήτησης) με τεχνολογικούς προμηθευτές και υπηρεσίες 

(πλευρά προσφοράς) και κέντρα καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

απαιτούμενες λύσεις και βελτιώσεις. 

 

Απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης 

(όπως η Υπηρεσία για την Καινοτομία της Γαλικίας, το Ινστιτούτο για την Ποιότητα των 

Γεωργικών Προϊόντων της Γαλικίας ή ο Οργανισμός Τεχνικού Εκσυγχρονισμού της Γαλικίας) 

να κινητοποιήσουν τα δικά τους χρηματοδοτικά μέσα και να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση 

της περιφερειακού καινοτόμου οικοσυστήματος. Το παράδειγμα της Γαλικίας συνδυάζει μια 

υγιή προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή», μια στενή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, μια ελαφριά δομή εργασίας και ευθυγράμμιση με τη περιφερειακή 
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στρατηγική εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, το Κέντρο της Γαλικίας προτίθεται να συνδεθεί με 

το ευρύτερο περιβάλλον της ΕΕ μέσω πρωτοβουλιών όπως η Πλατφόρμα έξυπνης 

εξειδίκευσης για την αγρο-διατροφή (S3P Agri-Food). 

 

 Η δια-περιφερειακή πλατφόρμα εγγυήσεων στη γεωργία, Ιταλία 

Η δια-περιφερειακή πλατφόρμα εγγυήσεων στην Ιταλία είναι ένα πιλοτικό έργο και 

αποτελεί καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικοί 

εμπλεκόμενοι και εργαλεία πολιτικής σε πλατφόρμες και κόμβους για την προώθηση 

συνεργειών και καινοτομιών. Η πλατφόρμα εγγυήσεων εισάγει ένα νέο εργαλείο 

διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ιταλία μέσω του οποίου τα 

Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία μαζί με το CassaDepositiePrestiti (CDP) θα στηρίξουν νέα 

δάνεια σε γεωργικές και αγρο-διατροφικές επιχειρήσεις παρέχοντας εγγύηση 50% στους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι γεωργοί και οι αγρο-διατροφικές ΜΜΕ θα έχουν καλύτερη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση πριν από την επένδυση, ιδίως για καινοτόμες επενδύσεις και 

επενδύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία. Ταυτόχρονα, οι χρηματοπιστωτικοί 

διαμεσολαβητές επιτυγχάνουν καλύτερη προστασία των κινδύνων και μεγαλύτερη 

προβολή στον γεωργικό τομέα. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους, το προσωπικό 

των τραπεζών λαμβάνει εξειδικευμένη κατάρτιση. 

 

 

 4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

 Προώθηση και πώληση παραδοσιακών προϊόντων της Σλοβακίας στις αγορές των 

γεωργών - Σλοβακία 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Σλοβακίας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποστήριξη της 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών σε διάφορες περιοχές της Σλοβακίας. Ορισμένες από τις 

αγορές οργανώθηκαν ως αυτόνομες δραστηριότητες (π.χ. Χριστουγεννιάτικες αγροτικές 



  

Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017 

 

 
 

 
 

 

 

Σελίδα | 33 
 

 

αγορές), ενώ άλλες οργανώθηκαν ως μέρος άλλων μεγάλων κοινωνικο-πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

 

Τα μέλη του ΕΑΔ διοργάνωσαν, διευκόλυναν και χρηματοδότησαν εν μέρει τα γεγονότα. Το 

ΕΑΔ ήταν επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση και το συντονισμό των ενδιαφερόμενων 

φορέων, καθώς και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες αγρότες. 

 

Συνολικά οργανώθηκαν 24 αγροτικές αγορές για περίπου 50.000 επισκέπτες, στις οποίες 

συμμετείχαν 356 αγρότες και τεχνίτες. Το ΕΑΔ κατόρθωσε να παρακινήσει τους πολίτες να 

συνεχίσουν να οργανώνουν τακτικά τις αγροτικές αγορές, είτε στην Μπρατισλάβα είτε σε 

άλλες πόλεις της Σλοβακίας, χωρίς άμεση υποστήριξη από το ΕΑΔ. Οι αγορές των αγροτών 

συνέβαλαν στην προώθηση και την πώληση υψηλής ποιότητας Σλοβακικών προϊόντων 

γεωργίας, τροφίμων και χειροτεχνίας και στην προώθηση αξιοθέατων και λαϊκής τέχνης. 

 

 Προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης στην τηλεόραση - Εσθονία 

Η προώθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στα τηλεοπτικά προγράμματα 

ενθαρρύνει τους ανθρώπους να διαμορφώσουν μια θετικότερη εικόνα και να κατανοήσουν 

την αξία της διαβίωσης και της εργασίας στην ύπαιθρο. Η πρωτοβουλία του Εσθονικού ΕΑΔ 

για την εισαγωγή έργων του ΠΑΑ στην τηλεόραση υποστηρίζει το στόχο της προώθησης της 

αγροτικής ζωής. 

 

Το ΕΑΔ ανέθεσε στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Εσθονίας να παράγει δύο τηλεοπτικά 

προγράμματα. Το πρώτο, που ονομάζεται "Όμορφη Χώρα", περιελάμβανε 30 βίντεο κλιπ 

τα οποία έτρεχαν για 7-10 λεπτά το καθένα. Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν τηλεοπτική 

εκπομπή / κουίζ με τίτλο "Παιχνίδι της Εσθονίας". 

 

Σύμφωνα με τη μέτρηση του κοινού, τα δύο προγράμματα έλαβαν υψηλές βαθμολογίες και 

η ανατροφοδότηση ήταν πολύ καλή. Τα προγράμματα προώθησαν τα τοπικά προϊόντα και 

τις αγροτικές περιοχές. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα "Όμορφη Χώρα" είχε 673.000 θεατές, 

ενώ η δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή "Παιχνίδι της Εσθονίας" έφθασε 3.428.000 θεατές. 

 Βάσεις δεδομένων με επιτυχημένα έργα 
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Το Iταλικό ΕΑΔ έχει δημιουργήσει μια διαδραστική βάση δεδομένων με παραδείγματα 

έργων, παρέχοντας την δυνατότητα αναζήτησης σύμφωνα με διάφορα φίλτρα, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων και περιοχών. Βίντεο και εικόνες είναι διαθέσιμα για κάθε 

ένα από τα παραδείγματα, καθώς και μια λεπτομερή συνέντευξη με τους υπεύθυνους 

υλοποίησης του έργου. 

 

Το Τσέχικο ΕΑΔ δημιούργησε μια βάση δεδομένων με 146 βίντεο επιτυχημένων έργων 

χρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ. Αυτή η βάση παρουσίασε τα έργα και τους εταίρους τους. 

Βοήθησε να προσελκύσει επισκέπτες στο portal «Αγροτικές Περιοχές» και αύξησε την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες των εταίρων του δικτύου 

στις περιφέρειες. 

 

Το ΕΑΔ της Αγγλίας δημιούργησε μια βάση δεδομένων με παραδείγματα έργων που 

σχεδιάστηκε ειδικά για να είναι ανοιχτή προς οποιονδήποτε. Δεν απαιτούνταν διαδικασίες 

σύνδεσης ή περίπλοκες φόρμες. Μέχρι το τέλος του 2013 η βάση περιείχε περισσότερα από 

1600 έργα. Τα αποδεικτικά στοιχεία απέδειξαν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις 

πληροφορίες που παρέχονται στη βάση δεδομένων για να αναπτύξουν τα δικά τους έργα, 

επικοινωνώντας με τους υφιστάμενους διαχειριστές έργων και μοιράζοντας φόρμες 

αίτησης, επιτρέποντάς τους να εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο κατά την ολοκλήρωση 

των δικών τους αιτήσεων. 

 


