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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

See annexed documents

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 0.55 29.90

2014-2019 0.22 11.96

2014-2018 0.16 8.70

2014-2017

2014-2016

T1: percentage of expenditure under 
Articles 14, 15 and 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 in relation to the 
total expenditure for the RDP (focus 
area 1A)

2014-2015

1.84

Focus Area 1B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 8.00 20.00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: Total number of cooperation 
operations supported under the 
cooperation measure (Article 35 of 
Regulation (EU) No 1305/2013) 
(groups, networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B)

2014-2015

40.00
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Focus Area 1C

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant) Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 1,428.00 51.00

2014-2019 1,209.00 43.18

2014-2018 1,168.00 41.71

2014-2017

2014-2016

T3: Total number of participants 
trained under Article 14 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 
(focus area 1C)

2014-2015

2,800.00

Focus Area 2A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020 0.17 9.05

2014-2019 0.15 7.98 0.15 7.98

2014-2018 0.15 7.98 0.15 7.98

2014-2017 0.13 6.92 0.17 9.05

2014-2016 0.08 4.26 0.08 4.26

T4: percentage of agricultural holdings 
with RDP support for investments in 
restructuring or modernisation (focus area 
2A)

2014-2015

1.88

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 991,274.00 132.17 800,055.58 106.67 750,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 18,706,110.38 106.62 4,082,960.60 23.27 17,545,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2020 8,000.00 2.13 12,000.00 3.20 375,000.00

M21 O1 - Total public expenditure 2014-2020 3,766,500.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 19,705,384.38 87.83 4,895,016.18 21.82 22,436,500.00
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Focus Area 2B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020 0.51 66.06 0.51 66.06

2014-2019 0.51 66.06 0.51 66.06

2014-2018 0.46 59.59 0.46 59.59

2014-2017 0.04 5.18 0.04 5.18

2014-2016 0.04 5.18 0.04 5.18

T5: percentage of agricultural holdings 
with RDP supported business 
development plan/investments for young 
farmers (focus area 2B)

2014-2015

0.77

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 126,700.00 50.68 250,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 19,500,000.00 85.81 3,702,936.43 16.29 22,725,000.00

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2020 4,855,000.00 122.76 2,084,000.00 52.69 3,955,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 24,481,700.00 90.91 5,786,936.43 21.49 26,930,000.00
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Focus Area 3A

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 1.86 45.17 1.79 43.47

2014-2019 1.79 43.47 1.79 43.47

2014-2018 1.79 43.47 0.64 15.54

2014-2017 1.16 28.17 1.16 28.17

2014-2016 1.24 30.12

T6: percentage of agricultural holdings 
receiving support for participating in 
quality schemes, local markets and short 
supply circuits, and producer 
groups/organisations (focus area 3A)

2014-2015 1.16 28.17

4.12

2014-2020 19,008.00 92,271.84

2014-2019

2014-2018 11.70 56.80

2014-2017

2014-2016

ποσοστό μονάδων ζωϊκού κεφαλάιου 
αιγοπροβάτων που λαμβάνουν ενίσχυση 
στο πλαίσιο του Μ14 (%)

2014-2015

20.60

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake (%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 280,671.00 80.19 334,042.59 95.44 350,000.00

M03 O1 - Total public expenditure 2014-2020 458,018.15 30.53 498,073.70 33.20 1,500,000.00

M09 O1 - Total public expenditure 2014-2020 103,212.48 3.44 203,212.22 6.77 3,000,000.00

M14 O1 - Total public expenditure 2014-2020 2,212,397.80 68.42 2,200,013.42 68.04 3,233,500.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2020 212,765.00 15.76 2,000.00 0.15 1,350,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 3,267,064.43 34.63 3,237,341.93 34.32 9,433,500.00
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Priority P4

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentage of forestry land under 
management contracts to improve soil 
management and/or prevent soil erosion 
(focus area 4C)

2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: percentage of forestry land under 
management contracts to improve water 
management (focus area 4B)

2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentage of forest/other wooded 
area under management contracts 
supporting biodiversity (focus area 4A)

2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019 14.28 69.19

2014-2018 1.23 5.96

2014-2017

2014-2016 7.77 37.65

T12: percentage of agricultural land 
under management contracts to improve 
soil management and/or prevent soil 
erosion (focus area 4C)

2014-2015

20.64

T10: percentage of agricultural land 
under management contracts to improve 

2014-2020 9.00
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2014-2019 4.24 47.09

2014-2018 9.65 107.18

2014-2017

2014-2016 4.40 48.87

water management (focus area 4B)

2014-2015

2014-2020

2014-2019 10.58 116.80

2014-2018 8.65 95.49

2014-2017

2014-2016 1.60 17.66

T9: percentage of agricultural land under 
management contracts supporting 
biodiversity and/or landscapes (focus 
area 4A)

2014-2015

9.06

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 165,553.00 110.37 47,340.42 31.56 150,000.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2020 1,473,969.00 49.13 3,000,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2020 39,920,886.83 75.93 27,687,683.80 52.66 52,575,992.00

M11 O1 - Total public expenditure 2014-2020 14,194,791.50 101.39 9,610,524.28 68.65 14,000,000.00

M12 O1 - Total public expenditure 2014-2020 216,464.25 21.65 1,000,000.00

M13 O1 - Total public expenditure 2014-2020 43,009,942.14 104.90 33,639,859.42 82.05 41,000,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2020 4,000.00 1.07 375,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 98,981,606.72 88.30 70,989,407.92 63.33 112,100,992.00
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Focus Area 5A

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020 6.49 70.78

2014-2019 6.49 70.78

2014-2018 6.11 66.64

2014-2017 6.01 65.54

2014-2016

T14: percentage of irrigated land 
switching to more efficient irrigation 
system (focus area 5A)

2014-2015

9.17

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 119,118.00 39.71 117,984.00 39.33 300,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 2,830,000.00 37.73 2,573,451.59 34.31 7,500,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2020 201,360.00 3.39 5,937,543.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2020 2,000.00 0.89 225,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 2,949,118.00 21.12 2,894,795.59 20.73 13,962,543.00
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Focus Area 5B

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T15: Total investment for energy 
efficiency (€) (focus area 5B)

2014-2015

0.00

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Αριθμός έργων που σχετιζονται με την 
αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
ενέργειας  (Αριθμός έργων)

2014-2015

3.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 30,725.00 20.48 30,725.00 20.48 150,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2020 150,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 30,725.00 10.24 30,725.00 10.24 300,000.00
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Focus Area 5C

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020 34,366,964.00 343.67 34,366,964.27 343.67

2014-2019 18,687,386.40 186.87 18,687,386.40 186.87

2014-2018 5,951,829.26 59.52 5,951,829.26 59.52

2014-2017

2014-2016

T16: Total investment in renewable 
energy production (€) (focus area 5C)

2014-2015

10,000,000.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 8,480,000.00 212.00 18,696,675.10 467.42 4,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 8,480,000.00 212.00 18,696,675.10 467.42 4,000,000.00

Focus Area 5D

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 0.82 10.97

2014-2018 0.28 3.75

2014-2017

2014-2016

T17: percentage of LU concerned by 
investments in live-stock management in 
view of reducing GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D)

2014-2015

7.47

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2020 66,402.00 132.80 50,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 1,117,201.00 55.86 673,510.91 33.68 2,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 1,183,603.00 57.74 673,510.91 32.85 2,050,000.00
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Focus Area 5E

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 1.00 167.37

2014-2018 0.37 61.93

2014-2017

2014-2016 0.32 53.56

T19: percentage of agricultural and forest 
land under management contracts 
contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E)

2014-2015

0.60

2014-2020 21.00 26.25

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Αριθμός έργων πρόληψης και 
αποκατάστασης πυρκαγιών (number)

2014-2015

80.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2020 5,938,843.33 169.68 1,671,932.94 47.77 3,500,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2020 959,568.12 64.55 373,227.53 25.11 1,486,465.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 6,898,411.45 138.34 2,045,160.47 41.01 4,986,465.00
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Focus Area 6A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 53.00 53.00

2014-2018 32.00 32.00

2014-2017 6.00 6.00

2014-2016

T20: Jobs created in supported projects 
(focus area 6A)

2014-2015

100.00

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2020 20,097,054.00 133.98 13,052,897.00 87.02 15,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 20,097,054.00 133.98 13,052,897.00 87.02 15,000,000.00
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Focus Area 6B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 4.00 20.00

2014-2018 4.00 20.00

2014-2017 4.00 20.00

2014-2016 4.00 20.00

T23: Jobs created in supported projects 
(Leader) (focus area 6B)

2014-2015

20.00

2014-2020

2014-2019 5.09 11.02

2014-2018 5.09 11.02

2014-2017

2014-2016

T22: percentage of rural population 
benefiting from improved 
services/infrastructures (focus area 6B)

2014-2015

46.19

2014-2020 12.32 106.69

2014-2019 12.32 106.69

2014-2018 12.32 106.69

2014-2017 12.32 106.69

2014-2016 12.32 106.69

T21: percentage of rural population 
covered by local development strategies 
(focus area 6B)

2014-2015

11.55

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2020 12,180,477.00 84.59 11,878,230.15 82.49 14,400,000.00

M19 O1 - Total public expenditure 2014-2020 6,022,060.94 48.18 2,964,512.27 23.72 12,500,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 18,202,537.94 67.67 14,842,742.42 55.18 26,900,000.00
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Focus Area 6C

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T24: percentage of rural population 
benefiting from new or improved 
services/infrastructures (ICT) (focus area 
6C)

2014-2015

46.19

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2020 589,050.00 98.18 120,994.34 20.17 600,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2020 589,050.00 98.18 120,994.34 20.17 600,000.00
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1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b) by Focus Area

 Όπως και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020 ήταν ένα πρωτόγνωρο έτος λόγω της 
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-2019 και των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν από τα Κράτη 
Μέλη. Οι διαφορετικές αυτές συνθήκες που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι κυπριακές αρχές επηρέασαν τους 
αρχικούς προγραμματισμούς που τέθηκαν σε ότι αφορά την διενέργεια προκηρύξεων, την εξέταση 
αιτήσεων και την εκτέλεση των πληρωμών.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες υπήρξε σημαντική αξιοσημείωτη πρόοδος τόσο στην διενέργεια νέων 
προκηρύξεων όσο και στην καταβολή πληρωμών προς τους δικαιούχους.     

 Οι προκηρύξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2020 ήταν οι ακόλουθες:

 Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα» -
 Μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»
 Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων» -
 Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα 

από την κρίση της πανδημίας COVID-19»

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Μέτρου 19: LEADER πραγματοποιήθηκαν προκηρύξεις για τις ακόλουθες 
δράσεις

 Δράση 19.2.1 «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης»
 Δράση 19.2.2  «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες»

Οι πληρωμές, εντός του έτους αναφοράς ανήλθαν στα  €42,758,870  (σε σχέση  με €36,002,723 το 2019), 
εκ των οποίων τα €22,671,097 αφορούσαν ευρωπαϊκή συμμετοχή. Από την έναρξη εφαρμογής του 
Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 οι συνολικές πληρωμές έφτασαν τα € 162,244,548 εκ των 
οποίων τα €87,019,040  αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων 
ανήλθε στο 69,8% των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής που δόθηκε στην 
Κύπρο με την έγκριση του Προγράμματος.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας πληρωμών ανά μέτρο.

Το υψηλότερο ποσό πληρωμών εντός του 2020 καταγράφηκε στο Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που 
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
(€11,124,122) λόγω της εντατικοποίησης των πληρωμών για σκοπούς της α’ προκήρυξης. Επισυνάπτεται 
διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι πληρωμές που έγιναν ανά τύπο καλλιέργειας.  

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι εντός του 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη β' 
προκήρυξη του επενδυτικού Καθεστώτος 4.1. Στην β' προκήρυξη υποβλήθηκαν 169 αιτήσεις (54 μικρές 
επενδύσεις στα ορεινά, 78 αιγοπροβατοτροφία, 37 ειδικού σκοπού) που αντιστοιχούν σε ποσό 24 εκ. ευρώ. 
Επισυνάπτεται διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται οι αιτήσεις ανά κλάδο παραγωγής. 

Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  εντός του έτους αναφοράς 
ανά Περιοχή Εστίασης

Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των 
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καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών»

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 31,4% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Προτεραιότητα 2.

Περιοχή Εστίασης 2A Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς 
επίσης και η διαφοροποίηση της γεωργίας

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 33,1% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Περιοχή 2Α.

Στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 2Α συμβάλουν τα Μέτρα 1, 4, 16 και 21.

Το Μέτρο Μ4 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" κυρίως μέσω του Καθεστώτος 4.1 
«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων» συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, καθώς και άλλων κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ. Το Μέτρο παρέχει 
επίσης δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις 
εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Μέσα από τις εκπαιδεύσεις  του Μέτρου 1"Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης", οι κάτοχοι των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποκτούν τα απαιτούμενα εφόδια για την καλύτερη διαχείριση των 
εκμεταλλεύσεων.

Το Μέτρο Μ16 "Συνεργασία" συμβάλει ιδιαίτερα στον εντοπισμό νέων κατευθύνσεων, καινοτόμων 
πρακτικών, προϊόντων, διεργασιών μέσα από την υλοποίηση έργων που προωθούν την καινοτομία τα οποία 
θα διενεργηθούν από Επιχειρησιακές Ομάδες και άλλες συνεργασίες.

Στην Περιοχή Εστίαση 2 Α συνεισφέρει επίσης το νέο Μέτρο 21 που εισάχθηκε στο ΠΑΑ στα πλαίσια της 
5ης τροποποίησης. Το Μέτρο 21 αναφέρεται στην παροχή στήριξης στους γεωργούς και της ΜΜΕ λόγω 
της πανδημίας COVID 19.

Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης»

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1 πραγματοποιήθηκε προκήρυξη στις 6 Απριλίου 2016 για τα Καθεστώτα 1.1. 
«Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» και 1.2. «Δράσεις Ενημέρωσης και 
Επίδειξης». Μοναδικός Δικαιούχος το Τμήμα Γεωργίας.

Στα πλαίσια του Μέτρου 1 καταβλήθηκαν στην ΠΕ 2 Α πληρωμές ΕΓΤΑΑ ύψους €324.412.

Οι 4 εκπαιδεύσεις (Καθεστώς 1.1) που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020  για την εν λόγω Περιοχή 
Εστίασης 2 Α αφορούσαν:

 Εκπαίδευση για θερμοκήπια
 Εκπαίδευση για την καλή διαβίωση των ζώων
 Εκπαίδευση για νέους γεωργούς
 Εκπαίδευση για Οινολογία
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Οι εκπαιδεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε πληρωμές δημόσιας δαπάνης ύψους €87,175.

Στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης» έγιναν πληρωμές δημόσιας δαπάνης 
ύψους €249.418 για 4 αιτήσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά το εκπαιδευτικό κέντρο Αχέλειας και οι υποδομές 
για επίδειξη ορθολογικής χρήσης ψεκαστήρων.

Τέλος, για το Καθεστώς 1.3 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (δημόσιας δαπάνη) €335,118 για 10 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στις επισκέψεις συμμετείχαν 308 γεωργοκτηνοτρόφοι.

Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

Στα πλαίσια του Μέτρου 1 καταβλήθηκαν στην ΠΕ 2 Α πληρωμές ΕΓΤΑΑ ύψους €121,760.

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στην ΠΕ 2 Α εντός του 2020

Μέτρο 21 « Προσωρινή Ενίσχυση λόγω COVID 19»

 Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ΕΓΤΑΑ ύψους €1,272,367.

Το νέο Μέτρο 21 ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της 5ης 
τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. Οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις είχαν πληγεί με πρωτοφανή 
τρόπο από τις συνέπειες της επιδημικής έξαρσης του COVID -19. Οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί στην Κύπρο, καθώς και η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των 
καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας, είχαν 
προκαλέσει οικονομικές αναταράξεις στο γεωργικό τομέα και είχαν ως αποτέλεσμα προβλήματα 
ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό 
δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 το νέο μέτρο που προβλέπεται με 
βάση τον Κανονισμό 2020/872 της 24ης Ιουνίου 2020 (άρθρο 39β Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους 
γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19). Το νέο Μέτρο 21 είχε ως 
συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 3.766.500 ευρώ (Κοινοτική συνεισφορά 1.996.245 ευρώ)και 
περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

 Φρέσκα λαχανικά, φράουλα και αρωματικά φυτά
 Αμπελουργία
 Καρπουζοκαλλιέργεια
 Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο 400 μέτρων και άνω).
 Τομέας Χοιροτροφίας
 Οινοποιητικός Τομέας
 Ελαιοκαλλιέργεια (περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων)

Περιοχή Εστίασης 2Β Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και 
ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 29,9% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Περιοχή 2Β.
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Στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 2Β συμβάλουν τα Μέτρα 1, 4 και 6.1.

Σημαντικότερο κίνητρο για προσέλκυση των νέων στο γεωργικό επάγγελμα αποτελεί η ενίσχυση της 
πρώτης εγκατάστασης η οποία παραχωρείται σε όλους τους νέους κάτω των 40 ετών που αποφασίζουν να 
ενταχθούν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μέτρο Μ06 " Ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης νέων γεωργών".

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μέτρου Μ04 " Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" δίνεται η 
δυνατότητα τόσο στους δικαιούχους του μέτρου Μ06 όσο και σε άλλους νέους γεωργούς να υλοποιήσουν 
επενδύσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων. Τονίζεται 
ότι οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν, εκτός από σημαντική προτεραιότητα, και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης 
επί της συνολικής επένδυσης.

Επιπρόσθετα, βασικός στόχος του μέτρου Μ1 "Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης" είναι η 
παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους νέους γεωργούς αφού αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή 
στο Μέτρο 6.

Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης»

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1 πραγματοποιήθηκε προκήρυξη στις 6 Απριλίου 2016 για τα Καθεστώτα 1.1 
«Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» και 1.2. «Δράσεις Ενημέρωσης και 
Επίδειξης». Μοναδικός Δικαιούχος το Τμήμα Γεωργίας.

Εντός του 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στην Περιοχή Εστίαση 2Β.

Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πληρωμές στην Περιοχή Εστίασης 2 Β  (ΕΓΤΑΑ) ύψους € 824,631. Οι 
πληρωμές αυτές αφορούσαν αιτήσεις νέων γεωργών της α΄ προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1, η οποία 
πραγματοποιήθηκε το 2016. 

Μέτρο 6 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών»

Εντός του 2020 καταβλήθηκαν στην ΠΕ 2Β €20.000 (δημόσια δαπάνη) για 2 αιτήσεις. Οι πληρωμές 
αφορούσαν την καταβολή της α’ δόσης για τους αιτητές που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της α’ προκήρυξης το 
2017. Οι δύο αιτήσεις αφορούσαν το τύπο εκμετάλλευσης «χορτοφάγα ζώα».

Συγκεντρωτικά, πληρώθηκαν 182 νέοι γεωργοί εκ των οποίων 23 γυναίκες. Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός 
πίνακας ανά κλάδο καλλιέργειας.

 

Προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία»

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 34,6% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Προτεραιότητα 3.

3A Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ενσωμάτωσή 



21

τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας και 
της προσθήκης αξίας στα γεωργικά προϊόντα, της προώθησής τους σε τοπικές αγορές σε μικρές 
αλυσίδες εφοδιασμού, σε ομάδες παραγωγών και σε διεπαγγελματικές οργανώσεις

Στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 3Α συμβάλουν τα Μέτρα 1, 3, 9, 14, 16

Η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων είναι περιορισμένη, ενώ σημαντική 
υστέρηση παρουσιάζει η Κύπρος στην κάλυψη γεωργικών προϊόντων  μέσω συστημάτων ποιότητας. Οι 
βασικές αδυναμίες εντοπίζονται στην έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις Ομάδες Παραγωγών για τη 
δημιουργία δυνατών δικτύων, τα οποία δύνανται να δημιουργήσουν νέες δομές διάθεσης των προϊόντων 
προσδίδοντας τους ισχυρή διαπραγματευτική θέση στις αγορές. Τέλος παρουσιάζεται η ανάγκη βελτίωσης 
της ποιότητας των προϊόντων συγκεκριμένων κλάδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

Ο συνδυασμός Μέτρων που επιλέχθηκε για αντιμετώπιση των πιο πάνω αδυναμιών περιλαμβάνει τα Μέτρα 
Μ01 (Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης), Μ03 (Συστήματα Ποιότητας γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων), Μ09 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών), Μ14 (Καλή μεταχείριση των ζώων) 
και Μ16 (Συνεργασία).

Η αντιμετώπιση της χαμηλής προστιθέμενης αξίας η οποία προκύπτει από τον χαμηλό βαθμό 
διαφοροποίησης των γεωργικών προϊόντων θα αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση του θεσμού των προϊόντων 
ποιότητας (Μ03) την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε θέματα παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (Μ16) και τη συνεχή ενημέρωση των παραγωγών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων (Μ01).

Διέξοδοι στην αγορά αναμένεται να δημιουργηθούν και μέσα από την προώθηση βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού και τοπικών αγορών, οι οποίες θα στηριχθούν μέσα από το Μ16. Μέσα από την αξιοποίηση 
του Μέτρου Μ09 η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη οργάνωση της 
αγοράς και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών.

Η αξιοποίηση του Μέτρου Μ14 συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της 
ευημερίας τους οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος, βασική πρώτη ύλη για 
το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, το χαλούμι. Η δημιουργία ειδικού μέτρου για την προώθηση 
της ευημερίας των ζώων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, ανταποκρίνεται στα όσα αναδείχθηκαν στην 
SWOT ανάλυση και στην διαπιστωθείσα ανάγκη για βελτίωση της ευημερίας των αιγοπροβάτων. 

Μέτρο 1 «Δράσεις Μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης»

Εντός του έτους αναφοράς οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το  Μέτρο 1 και είχαν ως πρωτεύουσα 
Περιοχή Εστίασης την 3Α ανήλθαν σε €46,192 (ΕΓΤΑΑ) και αφορούσε κυρίως την εκπαίδευση 
κτηνοτρόφων για την καλή διαβίωση των ζώων.

Μέτρο 3 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων»

Εντός του έτους αναφοράς οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το  Μέτρο 3 και είχαν ως πρωτεύουσα 
Περιοχή Εστίασης την 3Α ανήλθαν σε €76,123.

Στα πλαίσια του Καθεστώτος 3.1 καταβλήθηκαν €122.340 (δημόσια δαπάνη) σε 286 βιοκαλλιεργητές ενώ 
στο πλαίσιο του Καθεστώτος 3.2 καταβλήθηκαν 21.290 (δημόσια δαπάνη) για την κάλυψη δράσεων 
προώθησης του Κολοκασίου Σωτήρας.

 Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
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Πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους €100,000 για μία αίτηση Ομάδας με 28 μέλη στον τομέα τους 
αίγειου/πρόβειου γάλακτος).

Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις 5 εγκριθείσες αιτήσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν τα επόμενα 
χρόνια την ετήσια ενίσχυση που αντιστοιχεί στον ετήσιο κύκλο εργασιών τους. 

Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση αιγοπροβάτων»

Εντός του έτους καταβλήθηκαν €1,405,425 (δημόσια δαπάνη) για την κάλυψη 279 αιτήσεων που 
αντιστοιχούν σε 114.000 ζώα. Σημειώνεται επίσης ότι εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε γ’ προκήρυξη του 
Μέτρου 14 με δικαιούχους μόνο τους νεοεισερχόμενους νέους κτηνοτρόφους που δημιούργησαν τις 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη 
του 2019.

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Για το Μέτρο αυτό δεν υπήρξαν πληρωμές εντός του έτους 2020 για την περιοχή εστίασης 3Α. Ωστόσο, 
υπήρξαν έντονες διεργασίες από την Μονάδα Εφαρμογής σε σχέση με την εξέταση των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν τόσο στη Φάση Α όσο και στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση 
και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων»

Για το Καθεστώς 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές» εντός του έτους εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις της 
α’ προκήρυξης (Τοπική Αγορά Παραγωγών Λάρνακας, Κατ’ οίκον διανομή βιοκαλλιεργητών Λεμεσού).

Περιοχή Εστίασης 3Β Υποστήριξη της διαχείρισης  κινδύνων

Δεν εφαρμόζεται.

 

Προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με 
τη γεωργία και τη δασοπονία»

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 78,7% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Προτεραιότητα 4.

Τα Μέτρα που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Προτεραιότητας 4 είναι τα: Μ1, Μ8.4, M8.5, 
Μ10, Μ11, Μ12, Μ13 και Μ16.

Η αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και κατ’ επέκταση των οικοσυστημάτων αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο των Μέτρων 8, 10 και 12, ενώ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων 
διαδραματίζουν και τα Μέτρα 1 και 16. 

Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη σωστή και 
ενδεδειγμένη χρήση των λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αναμένεται να 
διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από αυτές τις δράσεις 
γίνεται πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από την ορθολογική χρήση των πόρων και των σχετικών νομοθετημάτων, βοηθώντας έτσι 
σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα.

Η βελτίωση της διαχείρισης των εδαφών προωθείται με τη χρήση εκτατικότερων καλλιεργητικών μεθόδων 
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αντιμετώπισης των ζιζανίων όπως τη μηχανική κατεργασία και την ενσωμάτωση στο έδαφος. Η μείωση 
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων βελτιώνει την οργανική και χημική σύσταση του εδάφους, 
ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες λίπανσης και άρδευσης.

Πληρωμές εντός του 2020

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 18,093,594.39 ευρώ που είχαν συνεισφορά στην επίτευξη των 
στόχων της προτεραιότητας 4. Οι πληρωμές αφορούσαν το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικα και 
κλιματικά Μέτρα», το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» και το Μέτρο 13 «Πληρωμές σε Περιοχές με 
Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα».

Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικα και κλιματικά Μέτρα»

Εντός του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (ΕΓΤΑΑ) ύψους €4.151.515 που αφορούσαν κυρίως 
τις δεσμεύσεις του έτους 2019.

Σημειώνεται ότι εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε προκήρυξη σχετικά με την επέκταση των υφιστάμενων 
πολυετών δεσμεύσεων κατά ένα έτος.

Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»

Στο πλαίσιο του Μέτρου 11 εφαρμόζονται 2 Καθεστώτα

 Καθεστώς 11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία»
 Καθεστώς 11.2 «Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας»

 Εντός του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (ΕΓΤΑΑ) ύψους €1.661.320 που αφορούσαν κυρίως 
τις δεσμεύσεις των ετών 2018 και 2019.

Σημειώνεται ότι εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε προκήρυξη σχετικά με την επέκταση των υφιστάμενων 
πολυετών δεσμεύσεων κατά ένα έτος.

Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα»

Στο πλαίσιο του Μέτρου 12 εφαρμόζονται 2 Δράσεις

 Δράση 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 
2000 και περιοχές συνεκτικότητας»

 Δράση 12.1.2 «Διαχείριση Βοσκοτόπων»

Εντός του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (ΕΓΤΑΑ) ύψους €52.086 που αφορούσαν κυρίως τις 
δεσμεύσεις προηγούμενων ετών.

Το 2020 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη προκήρυξη του Μέτρου.

Μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»

Το Μ13 προκηρύσσεται ετήσια, από το έτος 2015, μαζί με την ενιαία αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων. Το 
Μ13 αποτελείται από τα ακόλουθα 4  Καθεστώτα:

 Καθεστώς 13.1 «Ορεινές Περιοχές»
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 Καθεστώς 13.2 «Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα»
 Καθεστώς 13.3 «Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»
 Καθεστώς 13.4 "Περιοχές σε μεταβατική περίοδο"

Το 2020 πραγματοποιήθηκε η έκτη προκήρυξη του Μέτρου.

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους €3,252,558 (ΕΓΤΑΑ)

 

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος 
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας.

(αναμένεται εμπλουτισμός του κειμένου)

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 100,5% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Προτεραιότητα 5.

Περιοχή Εστίασης 5A Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία

Τα Μέτρα που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Περιοχής Εστίασης 5Α είναι Μ1, Μ4, Μ10, Μ16.

Mέσω της υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 καταβάλλονται προσπάθειες προστασίας αλλά και 
σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, αποσκοπώντας στη μείωση των επιπτώσεων στη 
γεωργία από τις χαμηλές βροχοπτώσεις καθώς παρουσιάζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας.

Στο Μέτρο των επενδύσεων (Μ04), έχουν περιληφθεί αρκετές επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν θέματα 
σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού. Για την βελτίωση της κατάστασης έχουν εισαχθεί το 
 Καθεστώς 4.3.2 αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στην γεωργία. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται 
εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του Μ1 για ενημέρωση των γεωργών σχετικά με θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας καθώς και στο πλαίσιο του Μ16.1 αναμένεται να υλοποιηθούν πιλοτικά έργα με δράσεις 
εξοικονόμησης νερού.

Περιοχή Εστίασης 5B Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας 
και της μεταποίησης τροφίμων

Τα Μέτρα που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ5Β συμβάλουν τα Μέτρα 1 και 16

Μέσω της υλοποίησης των Δράσεων του Μ16, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής πιλοτικών ερευνητικών 
εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα εξοικονόμησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας στη 
χρήση ενέργειας. Σημαντικό ρόλο όμως στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη γεωργία, αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01).

Περιοχή Εστίασης 5Γ Διευκόλυνση της παροχής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους 
σκοπούς της βιο-οικονομίας

Περιοχή Εστίασης 5Δ Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία
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Στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 5Δ συμβάλουν τα Μέτρα 1 και 4.

Η μείωση των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου και αμμωνίας επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση έργων 
διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπρόσθετα με την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για 
ενημέρωση των γεωργοκτηνοτρόφων για δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην μείωση των εκπομπών 
αεριών του θερμοκηπίου.

Περιοχή Εστίασης 5E Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία

Στην επίτευξη των στόχων της Περιοχής Εστίασης 5Ε συμβάλουν τα Μέτρα 8 και 10.

Τα Καθεστώτα 8.1 και 8.3 συμβάλλουν στη δέσμευση και μη αποδέσμευση του άνθρακα με ενέργειες που 
περιλαμβάνουν νέες δασώσεις, μη κάρπωση δασικών προϊόντων (καύσιμη ύλη)

Η προώθηση της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων και η αποφυγή της χρήσης ζιζανιοκτόνων (Μ10), 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ύλη. Επίσης μέσα από 
συγκεκριμένες Δράσεις λαμβάνονται σημαντικά μέτρα αποτροπής και περιορισμού της επέκτασης των 
πυρκαγιών σε περιαστικές και περιδασικές περιοχές.

Προτεραιότητα 6 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές»

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 53,1% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Προτεραιότητα 6.

Περιοχή Εστίασης 6A Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών 
επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 50,4% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Περιοχή 6Α.

Στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 6Α συμβάλει το Καθεστώς 4.2. «Επενδύσεις που αφορούν στη 
μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων».

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους €1.896.087 (δημόσια δαπάνη) για 36 αιτήσεις της α΄ 
προκήρυξης του Καθεστώτος 4.2. Η συνολική επένδυση που αντιστοιχεί στις πληρωμές αυτές ανέρχεται 
στα €5.187.898.

Περιοχή Εστίασης 6B Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 55,4% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Περιοχή 6Β.

Στην επίτευξη των στόχων της περιοχής εστίασης, συμβάλλουν κυρίως τα Μέτρα Μ07 "Βασικές υπηρεσίες 
στην ύπαιθρο" και M19 " Στήριξη τοπικής ανάπτυξης μέσω Leader".  

Στο πλαίσιο του Μ07 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», 
χρηματοδοτούνται δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας.  Επιπρόσθετα, μέσω του Μ19 δημιουργούνται 
ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς πέραν της γεωργίας, 
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ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Οι πληρωμές στην ΠΕ 6Β εντός του 2019 ανήλθαν σε €2,048,627.56.

  Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 6Β ανά Μέτρο

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν για την Περιοχή Εστίασης 6 Β πληρωμές ύψους € 1.605.699 (ΕΓΤΑΑ) 
για 23 έργα εκ των οποίων τα 6 αφορούσαν την ολοκλήρωση έργων γέφυρας

Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα έργα:

 Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων στο Παλαιχώρι
 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Δημοτική Βιβλιοθήκη Πέγειας
 Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Δήμου Σωτήρας
 Γραμμικό Πάρκο Ζυγιού – Φάση Α’
 Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών

Επισυνάπτονται 2 αναλυτικοί πίνακες όπου παρουσιάζονται οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός 
του 2020 ανά έργο γέφυρας και οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 για τα έργα της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Μέτρο 19 «LEADER»

Στις 6 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε προκήρυξη για έγκριση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). 
Αιτήσεις μπορούσαν να υποβληθούν μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2015. Στις 4 Μαΐου 2016 υπογράφηκαν 
συμβάσεις μεταξύ 4 ΟΤΔ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι 
ΟΤΔ που εγκρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου
 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού
 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους
 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη»

Στο Πλαίσιο του Μέτρου 19 υλοποιούνται τα ακόλουθα 4 Καθεστώτα:

 Καθεστώς 19.1 «Προπαρασκευαστική Υποστήριξη»
 Καθεστώς 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής 

Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»
 Καθεστώς 19.3 « Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασία των ΟΤΔ»
 Καθεστώς 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης»

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές €396.290 (ΕΓΤΑΑ). Επισυνάπτετια αναλυτικός πίνακας 
πληρωμών στα πλαίσια του Μέτρου 19.

 Εντός του 2020, οι ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ, Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ και Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 
προκήρυξαν τη Δράση 19.2.1 “Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης”. Οι υπό αναφορά 
εκπαιδεύσεις δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν για 
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την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19. Οι ΟΤΔ προγραμματίζουν να υλοποιήσουν τις εκπαιδεύσεις 
μόλις αρθρούν τα υπό αναφορά περιοριστικά μέτρα.

Επίσης, η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, προέβηκε στη
2η Προκήρυξη της Δράσης 19.2.2 “Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες”. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στις €594.000.

Επισυνάπτεται πίνακας προκηρύξεων που έγιναν στα πλαίσια του LEADER.

Σχετικά με τη Δράση 19.2.3.2 «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» αναφέρεται πως εντός του 2020, 
δόθηκαν εγκρίσεις σε 21 έργα με συνολικό ποσό χορηγίας (δημόσια δαπάνη) στα €3 εκ.

 

Έργα Διακρατικής και Διατοπικής Συνεργασίας

Εντός του 2020 παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις για συμμετοχή σε έργα συνεργασίας. 
Σημειώνεται ότι οι ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ και Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου 
«Αφροδίτη» ΛΤΔ μετέχουν στο Έργο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Rural Flavors Αγροτικές 
Γεύσεις”, με συνολικό προϋπολογιμό τις €75.000 και €60.000 αντίστοιχα.

6Γ Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αγροτικές περιοχές

Μέχρι το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που αντιστοιχούν στο 19,7% του ποσού που έχει 
κατανεμηθεί στην Περιοχή 6Γ.

Στην υλοποίηση των στόχων της προτεραιότητας 6Γ συμβάλει η το Καθεστώς 7.3 «Ευρυζωνική Υποδομή». 
Μέσω του Καθεστώτος 7.3 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών στην ύπαιθρο 
για εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα η δημιουργία νησίδων ελεύθερης 
πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων με 
τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και κατ’ επέκταση στην αύξηση χρήσης του διαδικτύου.

Το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου το οποίο έλαβε έγκριση εντός του 2018.

Εντός του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές €117.944 (δημόσια δαπάνη). Εγκαταστάθηκαν 80 
επιπρόσθετα σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο φτάνοντας τα 200 σημεία από την έναρξη της εφαρμογής 
του σχεδίου. Ο επωφελούμενος πληθυσμός φτάνει τους 105.589.
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Πίνακας πληρωμών 2020

Πίνακας πληρωμών LEADER 2020
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Πίνακας πρoκηρύξεων LEADER

Πληρωμές 4.1 ανά τύπο καλλιέργειας 

Συγκεντρωτικός πίνακας 6.1 ανά καλλιέργεια 
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Μέτρο  - πίνακας αιτήσεων που εγκρίθηκαν

β' προκήρυξη 4.1 (υποβληθείσες αιτήσεις ανά λάδο παραγωγής)
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Πληρωμές Μέτρου 7 εντός 2020 ανά έργο γέφυρας



32

Μέτρο 7 - Πληρωμές εντός 2020 για έργα τρέχουσας περιόδου 

1.d) Key information on achievements towards the milestones set in the performance Framework 
based on Table F

This section applies to AIR(s) 2016, 2017, 2018 only
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1.e) Other RDP specific element [optional]

1.f) Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article 111(4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)

  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)

  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)

  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with 
their justification

Δεν υπήρξαν τροποποιήσεις στο Σχέδιο Αξιολόγησης εντός του έτους αναφοράς 2020.

Σημειώνεται ότι λόγω της επέκτασης της περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
κατά δύο έτη προωθήθηκε εντός του επόμενου έτους (2021) τροποποίηση η οποία περιλαμβάνει και 
αλλαγές στο Σχέδιο Αξιολόγησης κυρίως σε ότι αφορά τα χρονοδιαγράμματα υποβολής της εκ των 
υστέρων αξιολόγησης.     

2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of 
the evaluation plan)

Διοργάνωση εργαστηρίου αξιολόγησης

Στις 30 Νοέμβρίου 2020 διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Helpdesk του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 
Αξιολόγηση της Αγροτικής Ανάπτυξης συνάντηση για την βελτίωση των ικανοτήτων  σε θέματα 
αξιολόγησης  EVALWORK 2020 στην οποία παρευρέθηκαν 11 στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής των 
Μονάδων εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν κυρίως ο τρόπος 
υπολογισμού του δείκτη Ι.14 “Rural employment rate”, η αναγνώριση αδυναμιών και ο καθορισμός 
ενεργειών για βελτίωση της διαδικασίας ποσοτικοποίησης του δείκτη. Συζητήθηκαν επίσης ο τρόπος 
υπολογισμού των δεικτών R23/T22 και R25/T24 σχετικά με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
εποφελείται από νέες/ αναβαθμισμένες υπηρεσίες / υποδομές. Τέλος συζητήθηκαν οι δείκτες R21/T20 και 
R24/T23 σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Απώτερος σκοπός ήταν η βελτίωση των δεδομένων ενόψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 
2014-2020.  

Εκπόνηση του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2020

Εντός του 2020, πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές για τον υπολογισμό του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών 
Περιοχών και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2020, από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου στα 
πλαίσια της σχετικής Σύμβασης με τη Διαχειριστική Αρχή. Το πρόγραμμα καταγραφής πραγματοποιείται 
από ομάδα έμπειρων εθελοντών του Πτηνολογικού Συνδέσμου και με τη συμμετοχή του προσωπικού του 
Πτηνολογικού. Η ομάδα διενεργεί τις καταγραφές πεδίου μαζί με και υπό την επίβλεψητων υπεύθυνων 
έργου.  

Το σχέδιο δειγματοληψίας βασίζεται στην επιλογή διαδρόμων καταγραφής με τη μέθοδο της 
στρωματοποιημένης τυχάιας δειγματοληψίας και με στόχο την εξασφάλιση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
όλων των κύριων βιοτόπων της Κύπρου, αλλά και την αντιπροσωπευτική κάλυψη όλων των επαρχιών.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για το πρόγραμμα καταγραφής κοινών πουλιών του Πτηνολογικού είναι 
αυτή της απλής γραμμικής καταγραφής κατά μήκος της διαδρομής (μονοπάτι ή χωματόδρομος) εντός κάθε 
τετραγώνου δειγματοληψίας.
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2.c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in 
relation to section 4 of the evaluation plan)

Εντός του έτους αναφοράς ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών προχώρησε σε σημαντικές 
ενέργειες προς την κατεύθυνση συλλογής δεδομένων τόσο για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης 
όσο και για σκοπούς ελέγχου.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες ενέργειες που προωθήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

 Δημιουργία αναγκαίας υποδομής για λήψη, επεξεργασία και προετοιμασία των δορυφορικών 
δεδομένων των δορυφόρων Sentinel που διατίθενται δωρεάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η 
άντληση των δεδομένων μέσω δορυφορικών εικόνων γίνεται ανά 10 μέρες. Συγκεκριμένα 
καταγράφονται και παραλαμβάνονται 12 διαφορετικά επίπεδα φασματογραφικής πληροφορίας 
(LAYERS) και με την επεξεργασία αυτών και την εξαγωγή συγκεκριμένων δεικτών.

 Επιπρόσθετα, δημιουργία εφαρμογής στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
αναγνώρισης γεωργικής δραστηριότητας όπως καλλιέργεια εδάφους, συγκομιδή, έναρξη και τέλος 
καλλιέργειας, ύπαρξη ή όχι καλλιέργειας, παρατήρηση σημαντικών εξελίξεων στην ύπαιθρο όπως 
για παράδειγμα πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

 Καθιέρωση συνεργασίας του ΚΟΑΠ με το Ινστιτούτο Κύπρου για την παραλαβή εικόνων από μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη (Drone και τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι) και των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν. Συγκεκριμένα  μέσω ειδικών προγραμμάτων γίνεται αποτύπωση του εδάφους 
αλλά και επί χωροταξικών και κτηματολογικών δεδομένων με υψηλή ευκρίνεια (8, 16, 24 
εκατοστά). Με την επεξεργασία μπορούν και αντλούνται τόσο οπτικά δεδομένα για τα τεμάχια αλλά 
και καταγραφή υπέρυθρων και άλλων δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της καλλιέργειας, της 
πυκνότητας φύτευσης, της ευρωστίας ή ξήρανσης της καλλιέργειας και άλλα παρεμφερή δεδομένα.
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2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line

Publisher/Editor Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Author(s) Διαχειριστική Αρχή/ Ανεξάρτητοι Αξιολογητές

Title Αξιολόγηση / ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης γεωργικού τομέα

Abstract Εντός του 2020, καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο προσχέδιο της καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας. Η καταγραφή 
διαρθρώνεται με βάση τους εννέα ειδικούς στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Στην ανάλυση SWOT περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση για κάθε 
ειδικό στόχο στη βάση πρόσφατων μελετών, κοινών δεικτών και άλλων 
ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων πληροφοριών.

Η μελέτη ετοιμάστηκε στα πλαίσια της σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου 
ΚΑΠ, ωστόσο η επέκταση της χρονικής περιόδου υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-
2020 μέχρι και το τέλος του 2025 με την προσθήκη πρόσθετων πόρων για τη 
μεταβατική περίοδο κατέστησε την μελέτη αυτή ως το βασικό εργαλείο της 
Διαχειριστικής Αρχής για τη λήψη των αποφάσεων ενόψει της εναπομείνουσας 
περιόδου υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, για την κατανομής των πρόσθετων 
πόρων της μεταβατικής περιόδου, καθώς και για την αναδιαμόρφωσης των 
μέτρων και των επερχόμενων προκηρύξεων.   

URL www.paa.gov.cy 
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

Αξιολόγηση/ Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών (Ανάλυση SWOT)

Εντός του 2020, καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο προσχέδιο της καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
της κυπριακής γεωργίας. Η καταγραφή διαρθρώνεται με βάση τους εννέα ειδικούς στόχους της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. Στην ανάλυση SWOT περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση για κάθε ειδικό στόχο 
στη βάση πρόσφατων μελετών, κοινών δεικτών και άλλων ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων 
πληροφοριών.

Η μελέτη ετοιμάστηκε στα πλαίσια της σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, ωστόσο η επέκταση της 
χρονικής περιόδου υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 μέχρι και το τέλος του 2025 με την προσθήκη 
πρόσθετων πόρων για τη μεταβατική περίοδο κατέστησε την μελέτη αυτή ως το βασικό εργαλείο της 
Διαχειριστικής Αρχής για τη λήψη των αποφάσεων ενόψει της εναπομείνουσας περιόδου υλοποίησης του 
ΠΑΑ 2014-2020, για την κατανομής των πρόσθετων πόρων της μεταβατικής περιόδου, καθώς και για την 
αναδιαμόρφωσης των μέτρων και των επερχόμενων προκηρύξεων.   

 

2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation 
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)

Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be 
described, together with solutions adopted or proposed.

Date / Period 16/12/2020

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 Παρουσίαση 
αναγκών όπως εξάγονται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της 
κυπριακής γεωργίας. Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου προς τα μέλη 
με σκοπό την ιεράρχηση των αναγκών

Overall organiser of 
activity/ event

Διαχειριστική Αρχή

Information channels/ 
format used

Τηλεδιάσκεψη και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Type of target audience Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης
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Approximate number 
of stakeholders reached

26

URL www.paa.gov.cy

Date / Period 01/04/2020 - 31/08/2020

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 
discussed/ disseminated

Αναδιοργάνωση της ενότητας σχετικά με την αξιολόγηση στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Overall organiser of 
activity/ event

Διαχειριστική Αρχή

Information channels/ 
format used

Δημοσιοποίηση μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΠΑΑ 2014-2020

Type of target audience Οι αναρτήσεις απευθύνονται προς το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τα 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης

Approximate number 
of stakeholders reached

10000

URL www.paa.gov.cy
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2.g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the evaluation 
plan)

Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be 
described, together with solutions adopted or proposed.

Evaluation result 
relevant for follow-up 
(Describe finding & 
mention source in 
brackets)

Αξιολόγηση / Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κυπριακής γεωργίας: χαμηλό 
ποσοστό νέων γεωργών σε σχέση με τον συνολικό γεωργικό πληθυσμό.

Follow-up carried out Έναρξη διαδικασιών αναθεώρησης του Μέτρου 6.1 " Πρώτη Εγκατάσταση 
νέων γεωργών" και προετοιμασίας τροποποίησης του ΠΑΑ στοχεύοντας στην 
διενέργεια β' προκήρυξης του Μέτρου με αυξημένα ποσά ενίσχυσης και 
βελτιωμένες πρόνοιες. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε ευρεία 
διαβούλευση με νέους ώστε ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό στις ανάγκες των νέων. 

Responsible authority 
for follow-up

Managing authority

Evaluation result 
relevant for follow-up 
(Describe finding & 
mention source in 
brackets)

Αξιολόγηση/ Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κυπριακής γεωργίας: 
Εντοπίστηκε η ανάγκη βελτίωσης των δυνατοτήτων απευθείας πώλησης από 
γεωργούς 

Follow-up carried out Απόφαση για επαναπροκήρυξη των σχετικών μέτρων (Καθεστώς 16.4 και 
Μέτρο 7 για δημιουργία υποδομών λαϊκών αγορών). Ανάληψη πρωτοβουλιών 
σε πολλαπλά επίπεδα για προετοιμασία / υποβοήθηση γεωργών και 
οργανωμένων φορέων για συμμετοχή στα μέτρα. Ενέργειες προς υποβοήθηση 
της ωρίμανσης έργων υποδομής λαϊκών αγορών στην ύπαιθρο. Υποστήριξη 
πρωτοβουλιών λειτουργίας ηλεκτρονικών πλατφόρμων για ηλεκτρονική 
πώληση γεωργικών προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς. 

Responsible authority 
for follow-up

Other

Evaluation result 
relevant for follow-up 
(Describe finding & 
mention source in 
brackets)

Ανάλυση / Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης: Εντοπισμός ανάγκης για 
διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό και γαστρονομία - ανάπτυξη 
κουλτούρας συνεργασίας



43

Follow-up carried out Αναλήφθηκαν προσπάθειες διασύνδεσης των τοπικών γεωργικών προϊόντων με 
τη γαστρονομία μέσω της έκδοσης (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) 
περιοδικού γαστρονομίας με συνταγές που προβάλουν και προωθούν τα τοπικά 
προϊόντα. Ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού με σκοπό την επίτευξη καλύτερης διασύνδεσης των γεωργικών 
προϊόντων με τον τουρισμό. Εξέταση ενδεχομένου δημιουργίας γαστρονομικού 
κέντρου στις αγροτικές περιοχές με σκοπό την προώθηση τοπικών προϊόντων 
(χρηματοδότηση υποδομής από Μέτρο 7) 

Responsible authority 
for follow-up

Other

Evaluation result 
relevant for follow-up 
(Describe finding & 
mention source in 
brackets)

Αξιολόγηση / Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης γεωργικού τομέα: Ανάγκη 
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
του περιβάλλοντος (γεωργία ακριβείας)

Follow-up carried out Δημιουργίας ειδικής διατμηματικής Ομάδας εργασίας για εντοπισμό 
καινοτομιών καθώς και συγκεκριμένων δράσεων νέας τεχνολογίας έτσι ώστε να 
περιληφθούν ως δράσεις προτεραιότητας στην επόμενη προκήρυξη του 
Καθεστώτος 4.1 "Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις", η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 
2021. 

Responsible authority 
for follow-up

Other
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES 
TAKEN

3.a) Description of steps taken to ensure quality and effectiveness of programme implementation

1. Υποβολή 5ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στις 3 Νοεμβρίου 2020 την 5η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία στις 18 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί διαβούλευση με 
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Κυριότερη αλλαγή που προωθήθηκε ήταν η προσθήκη του νέου Μέτρου 21 σχετικά με την έκτακτη 
προσωρινή ανακούφιση λόγω COVID-19. Οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις είχαν πληγεί με 
πρωτοφανή τρόπο από τις συνέπειες της επιδημικής έξαρσης του COVID -19. Οι εκτεταμένοι περιορισμοί 
στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί στην Κύπρο, καθώς και η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των 
καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας, είχαν 
προκαλέσει οικονομικές αναταράξεις στο γεωργικό τομέα και είχαν ως αποτέλεσμα προβλήματα 
ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό 
δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 το νέο μέτρο που προβλέπεται με 
βάση τον Κανονισμό 2020/872 της 24ης Ιουνίου 2020 (άρθρο 39β Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους 
γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19). Το νέο Μέτρο 21 είχε ως 
συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 3.766.500 ευρώ (Κοινοτική συνείσφορά 1.996.245 ευρώ).

Επιπρόσθετα, προστέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης του τρόπου ανάκτησης των πληρωμών στα πλαίσια 
του Μέτρου 20 «Τεχνική Υποστήριξη». Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κατ΄εξουσιοδότηση 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1867 της 28ης Αυγούστου 2019 προβλέπει την δυνατότητα καθιέρωσης 
κατ΄αποκοπήν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης. Ως εκ τούτου, εισήχθηκε στο ΠΑΑ 
η σχετική αναφορά στη δυνατότητα αυτή ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο διοικητικός φόρτος όσο και ο κίνδυνος 
σφάλματος.

2. Ανάθεση Υπηρεσιών για Σύμβουλο Επικοινωνίας

Η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε τον Μάρτιο του 2020 σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΑΔ 1/2020 
για αγορά υπηρεσιών για προώθηση της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε θέματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Η νέα Σύμβαση με την Σύμβουλο Επικοινωνίας του ΠΑΑ 2014-2020 υπογράφηκε και τέθηκε 
σε ισχύ από την 1.6.2021 και έχει διάρκεια δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο έτη.

Ανάμεσα στις πρώτες ενέργειες της Συμβούλου Επικοινωνίας ήταν η βελτίωση της προβολής του ΠΑΑ 
μέσα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο μέσω άρθρων, ρεπορταζ, συνεντεύξεων, η αξιοποίηση των 
τηλεοπτικών σταθμών και η  επίτευξη στενότερης σχέσης και συνεργασίας με δημοσιογράφους που 
ασχολούνται με θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Περίσσότερα για τις δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 περιγράφονται στο κεφάλαιο 4β.   

3. Ευρεία Διαβούλευση με νέους υπαίθρου

Με στόχο τη συζήτηση και την καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των εισηγήσεων που έχουν 
οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και ο Οργανισμός Νεολαίας διοργάνωσαν σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων. Οι 
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διαβουλεύσεις κάλυψαν τόσο τις πεδινές όσο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου και πραγματοποιήθηκαν 
στις 18 Ιανουαρίου 2020 στο Αυγόρου και στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στον Αγρό. Τα πορίσματα των 
διαβουλεύσεων παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους νέους που έλαβαν μέρος στις διαβουλέυσεις, στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2020, στην παρουσία του Υπουργού 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι εισηγήσεις των νέων εξετάστηκαν τόσο με γνώμονα την άμεση συμπερίληψη τους στις δράσεις που 
εφαρμόζονται όσο και να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι εισηγήσεις των νέων επί του Μέτρου 6 « Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών» οδήγησαν 
στην αναδιαμόρφωση του σχετικού Μέτρου και την υποβολή τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 εντός του 
επόμενου έτους έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων.

Αξιοποιώντας την δυναμική που δημιουργήθηκε από τις διαβουλεύσεις με τους νέους, το Υπουργείο 
Γεωργίας καθιέρωσε το θεσμό του Πρεσβευτή Νεολαίας της Υπαίθρου, ώστε να διατηρηθούν ανοικτoί οι 
δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής με τους νέους της υπαίθρου.  

4. Παραχώρηση διευκολύνσεων στους αιτητές κατά την περίοδο των αυστηρών περιορισμών λόγω 
COVID-19.

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, η Διαχειριστική Αρχή και ο ΚΟΑΠ προέβησαν σε κινήσεις 
υποστήριξης των αιτητών και δικαιούχων του ΠΑΑ στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπήρχαν και της 
νομιμότητας. Η υποβοηθητική αυτή στάση διατηρήθηκε καθόλη τη διάρκεια του έτους. Στα πλαίσια αυτά 
παραχωρήθηκαν πρόσθετες προθεσμίες τόσο σε σχέση με τη λήξης ανοικτών προκηρύξεων (π.χ. 
παραχώρηση παράτασης στη β’ προκήρυξη του  Μέτρου 4.1) όσο και σε σχέση με την λήξη προθεσμιών 
υποβολής παραστατικών (π.χ. α’ προκήρυξη Μέτρου 4.1, Μέτρο 4.2).

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Simplified Cost Options (SCOs) 1, proxy automatically calculated

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD]

[%] planned SCO coverage out of 
the total RDP allocation2

[%] realised expenditure through 
SCO out of total RDP allocation 

(cumulative3

Fund specific methods CPR Article 
67(5)(e) 132,244,377.00 51.98 38.27

1 Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD specific methods under point (e) 
of that article such as business start-up lump sums, flat rate payments to producers organisations and area and animal related unit costs.

2 Automatically calculated from programme version's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Automatically calculated from declarations of expenditure's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Simplified Cost Options (SCOs), based on specific detailed MS data [optional]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD]

[%] planned SCO coverage out of 
the total RDP allocation

[%] realised expenditure through 
SCO out of total RDP allocation 

(cumulative

Total CPR Article 67(1)(b)(c)(d) + 
67(5)(e) 132,244,377.00

Fund specific methods CPR Article 
67(5)(e) 132,244,377.00
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E-management for beneficiaries [optional]

            [%] EAFRD funding [%] Operations concerned

Application for support

Payment claims

Controls and compliance

Monitoring and reporting to the MA/PA

Average time limits for beneficiaries to receive payments [optional]

[Days]
Where applicable, MS 

deadline for payments to 
beneficiaries

[Days]
Average time for payments 

to beneficiaries
Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and 
network support unit)

Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) Κύπρου και την υλοποίηση των 
δράσεων του, υπάρχουν τα ακόλουθα θεσμικά όργανα:

Α) Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας:

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με όλα τα Θεσμικά Όργανα του Δικτύου για την αποτελεσματική λειτουργία του, την 
επίτευξη των στόχων και την ολοκλήρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

2. Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού.

3. Συντονίζει την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
4. Μεριμνά σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ, για τη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων για να γίνει η εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών (Προϋπολογισμοί).
5. Συντονίζει και τηρεί πρακτικά σε όλες τις συνελεύσεις των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων, των ad-

hoc Επιτροπών, της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Εταίρων.
6. Συντάσσει τις Ετήσιες Εκθέσεις.
7. Καλεί την Ολομέλεια των Εταίρων σε συνεδριάσεις εφόσον κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο.
8. Καλεί τις ad-hoc Επιτροπές για τη μελέτη κάποιου εξειδικευμένου θέματος. Οι ad-hoc Επιτροπές 

δεν αποτελούν μόνιμο θεσμικό όργανο του ΕΑΔ, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και συστήνονται 
για να μελετούν και να δίδουν απόψεις για εξειδικευμένα θέματα.

9. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων και του ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης του ΕΑΔ. Διοργανώνει συγκεντρώσεις, συναντήσεις, σεμινάρια και 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ετοιμάζει, εκδίδει και διανέμει διαφωτιστικό υλικό. Συλλέγει και 
παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο. Ενημερώνει την ιστοσελίδα του ΕΑΔ.

10. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα 
Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων χωρών. Συμμετέχει με αντιπροσώπους στα Αρμόδια Θεσμικά 
Όργανα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από το Στρατηγικό πλαίσιο 
και τις επίσημες δομές διακυβέρνησης των Αγροτικών Δικτύων (Φεβρουάριος 2015) δηλαδή στην 
Συνέλευση των Αγροτικών Δικτύων (Assembly Meeting), στη Διευθύνουσα Ομάδα των Αγροτικών 
Δικτύων (Steering Group), στις υποεπιτροπές της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας-ΕΣΚ 
(European Innovation Partnership - EIP) και στην Υποεπιτροπή του LEADER.

Την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου για το 2020 
αποτελούσαν τρία άτομα από το προσωπικό του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. 
Την Προϊστάμενη του Κλάδου, ένα Λειτουργό Γεωργίας και ένα Επιθεωρητή Γεωργίας. Επιπλέον ένας 
Λειτουργός Γεωργίας, στελεχώνει το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) το 
οποίο αποτελεί υποομάδα του ΕΑΔ. Σημειώνεται ότι στο Τμήμα Γεωργίας λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης και Ομάδα για την εφαρμογή του Leader, την οποία 
στελεχώνουν ένας Λειτουργίας Γεωργίας Α΄ και ένας Έκτακτος Λειτουργός Γεωργίας. Σημειώνεται ότι 
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μέχρι και τον Αύγουστο 2020 στην ομάδα Leader εργαζόταν και ένας Επιθεωρητής Γεωργίας.

Β) Εταίροι:

Οι Εταίροι του τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές που αποτελούν τα Μέλη 
του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου διαχωρίζονται σε μικρότερες, πιο ευέλικτες και ομοιογενείς ομάδες, τις 
Θεματικές Δικτυακές Ομάδες. Οι Θεματικές Δικτυακές Ομάδες που λειτούργησαν κατά το 2020 αφορούν 
α) την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία, β) το περιβάλλον και γ) την ανάπτυξη της υπαίθρου, όπου είναι 
εγγεγραμμένα συνολικά και στις τρεις Θεματικές Δικτυακές Ομάδες 48 μέλη. Επίσης, υπάρχουν και 
εγγεγραμμένοι 11 Κρατικοί Οργανισμοί. Η Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Γνώση και Καινοτομία» 
ενεργοποιήθηκε με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής την 1 Ιουλίου 2020 και σε αυτή δικαίωμα 
εγγραφής ως μέλη θα έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 
Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

 

Γ) Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ:

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Συντονίζει τις ενέργειες της Ολομέλειας του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΕΑΔ, ενημερώνει 
και πληροφορεί τους Εταίρους για τα εγκεκριμένα θέματα.

2. Προτείνει θέματα που θα εξετάζονται στις συνεδριάσεις των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων.
3. Εξετάζει και αποφασίζει για όλα τα αιτήματα ή προτάσεις που κατατίθενται από τις Θεματικές 

Δικτυακές Ομάδες (από την Ολομέλεια ή από τις ad-hoc Επιτροπές).
4. Πριν την υποβολή τους στη Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης του 

ΕΑΔ, τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς του ΕΑΔ και τις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΑΔ.
5. Μεριμνά σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ, για τη συγκέντρωση 

των απαιτούμενων στοιχείων για να γίνει εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών 
(Προϋπολογισμός).

6. Συνεργάζεται με την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ για τη σωστή λειτουργία του 
Δικτύου.

7. Αποστέλλει εξειδικευμένα θέματα στις ad-hoc Επιτροπές για εξέταση.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και σε αυτή συμμετέχουν: η Διευθύντρια του Τμήματος 
Γεωργίας (Πρόεδρος) ή εκπρόσωπός της, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας (Κλάδος Γεωργικών 
Εφαρμογών), εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ, εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) , εκπρόσωπος από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), εκπρόσωπος 
από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), δυο εκπρόσωποι από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα 
«Ανταγωνιστικότητα στη γεωργία», ένας εκπρόσωπος από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Περιβάλλον», 
ένας εκπρόσωπος από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Ανάπτυξη της υπαίθρου» και ένας εκπρόσωπος από 
τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Γνώση και Καινοτομία». Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των Θεματικών 
Δικτυακών Ομάδων εκλέγονται από τα ίδια τα μέλη της κάθε Θεματικής Δικτυακής Ομάδας για περίοδο 
δυο ετών.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδριάσεις συνήθως δυο φορές το χρόνο.
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4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) είναι η υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας που ιδρύθηκε στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) και συνεχίζει την 
λειτουργία του και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). Το Σχέδιο 
Δράσης του ΕΑΔ για το 2020 δεν υλοποιήθηκε πλήρως λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Οι κυριότερες ενέργειες που έγιναν το 2020 από το ΕΑΔ για την επίτευξη των στόχων του είναι:

- Διοργάνωση συγκεντρώσεων και συναντήσεων ως μέσο διακίνησης και ανταλλαγής εμπειριών, 
τεχνογνωσίας και νέων ιδεών.

- Διοργάνωση ή και συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν την Αγροτική 
Ανάπτυξη.

-  Εντοπισμός και ανάδειξη παραδειγμάτων καλών μεταβιβάσιμων πρακτικών από δράσεις που 
υλοποιήθηκαν μέσω του ΠΑΑ 2014-20.

-  Συνεργασία και δικτύωση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη.

- Λειτουργία και αναβάθμιση της ιστοσελίδας ως μέσο παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών, διασύνδεσης 
με άλλες ιστοσελίδες και πρόσβαση σε πληροφόρηση που σχετίζεται με την Αγροτική Ανάπτυξη.

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία ειδικών και διευθύνσεις πανεπιστημίων που ασχολούνται με 
την Αγροτική Ανάπτυξη.

- Προβολή των δράσεων του ΕΑΔ μέσω άρθρων στον έντυπο τύπο.

- Δημιουργία newsletter τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς τα μέλη του ΕΑΔ.

- Συλλογή πληροφοριών που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη και οργάνωση των στοιχείων σε βάσεις 
δεδομένων.

-  Παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη.

- Αναζήτηση δυνατοτήτων εκπαίδευσης του προσωπικού με σεμινάρια για εξοικείωση με τη λειτουργία 
ηλεκτρονικών πλατφόρμων επικοινωνίας για τη διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου (ΕΑΔ) ενημέρωνε το κοινό με ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Δικτύου 
(www.ead.da.moa.gov.cy) , με τηλεφωνικές συνομιλίες , με προσωπικές επαφές, με την έκδοση ενός 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) και με την έκδοση σε έντυπη μορφή άρθρων στο 
περιοδικό «Αγρότης». Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΑΔ στο διαδίκτυο 
με συνεχή προσθήκη ηλεκτρονικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 2020 σχετικά και με τη δράση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τη δημοσιοποίηση των παραδειγμάτων των Καλών Πρακτικών, η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας 
του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου (ΕΑΔ) συγκέντρωσε με τη βοήθεια Λειτουργών των Επαρχιακών 
Γεωργικών Γραφείων αλλά και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στοιχεία από 
παραδείγματα καλών πρακτικών που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν την Προγραμματική Περίοδο 
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2004-2020, για προώθηση και ανάδειξη καλών μεταβιβάσιμων πρακτικών και για δημοσίευση στην 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, την ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου Κύπρου και αλλού.

            Στις 25 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής. Στη συνεδρία, 
μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Συντονιστική Επιτροπή όπως το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Κύπρου (ΕΑΔ) να μην προχωρήσει σε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τα Μέλη του για δράσεις οι 
οποίες να χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) και οι οποίες είχαν 
συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2020 του Δικτύου και ως εκ τούτου να γίνει μεταφορά του 
αντίστοιχου ποσού των 30.000 ευρώ που προϋπολογίζονταν για τη συγκεκριμένη δράση ως εξοικονομήσεις 
για την αντιμετώπιση του Covid-19. Επίσης, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, η 
Παγκύπρια-Αγροτική Γεωργική Έκθεση AGROEXPO 2020 που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον 
Οκτώβριο και σε αυτή συμμετέχει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο με το περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ακυρώθηκε. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου συμμετείχε σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών με τίτλο : « 4ο Αγροτικό 
Συναπάντημα Πολιτισμού» από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2020 στο Κηποθέατρο Λεμεσού.

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συμμετείχε ή/και διοργάνωσε 
περιορισμένες εκδηλώσεις για την αγροτική ανάπτυξη το 2020. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν 
συνολικά περίπου 111 άτομα. Οι δράσεις του Δικτύου για το 2020 ήταν:

1. Εκπαιδευτικό Εργαστήριο: «Εκπαίδευση των Συντονιστών των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών 
Ομάδων στη συμπλήρωση των εντύπων συμμετοχής του Καθεστώτος 16.1, Φάση Β 
"Λειτουργία των επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
υλοποίηση του καινοτόμου έργου τους» ΠΑΑ 2014-2020, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιουνίου 2020 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας και στην οποία 
συμμετείχαν 18 άτομα.

2. Ημερίδα με θέμα «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων- Η Ελληνική Πρακτική», η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο SEMELI και στην οποία συμμετείχαν 
33 άτομα.

3. Εκδήλωση στα πλαίσια της διαβούλευσης που έγινε με τους νέους, μία συνεργασία του Υπουργείου 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Οργανισμού Νεολαίας με θέμα «Το 
Υπουργείο Γεωργίας ανοίγει τις πόρτες του στους νέους» που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 
2020 στο κτήριο της διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ όπου συμμετείχαν περίπου 60 άτομα.

 

Λειτουργοί του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου μέχρι το Μάρτιο του 2020 συμμετείχαν σε σεμινάρια, 
συνέδρια και συναντήσεις στο εξωτερικό τα οποία οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των κρατών μελών. Μετά τον Μάρτιο τα 
σεμινάρια/συνέδρια/συναντήσεις πραγματοποιούνταν διαδικτυακά λόγω των συνοριακών περιορισμών που 
επέβαλαν  οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Σε αυτά 
Λειτουργοί του Δικτύου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών των άλλων 
Δικτύων και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Συγκεκριμένα πριν το Μάρτιο του 2020,

1. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε στη συνάντηση με τίτλο: «7th Rural 
Networks' LEADER/CLLD Sub-group Meeting» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact 
Point στις Βρυξέλλες, Βέλγιο στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

2. Λειτουργός από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου 
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συμμετείχε στη συνάντηση με τίτλο: «16th NRN Meeting» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD 
Contact Point και από το Spanish Rural Network Support Unit στο Calatayud της Σαραγόσα στην 
Ισπανία στις 3 Μαρτίου 2020 και ο ίδιος Λειτουργός συμμετείχε στις 4 Μαρτίου 2020 στο 
εργαστήριο με θέμα: «ENRD Workshop on NRN facilitation techniques for stakeholder 
engagement» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact Point στο Calatayud της Σαραγόσα 
στην Ισπανία.

Επίσης, Λειτουργοί της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου, του 
Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) και της Ομάδας για την εφαρμογή του 
Leader, συμμετείχαν σε διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από διαφόρους φορείς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ως ακολούθως:

1. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στη συνάντηση με τίτλο «17th NRN meeting» που διοργανώθηκε από το 
ENRD Contact Point στις 7 Μαΐου 2020.

2. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στη συνάντηση με τίτλο «13th Rural Networks’ Steering Group meeting» που 
διοργανώθηκε από το ENRD Contact Point στις 26 Μαΐου 2020.

3. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε στο εργαστήριο με τίτλο: «ENRD 
LEADER Thematic Lab on ‘Maintaining and widening stakeholder engagement’» που 
πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact Point στις 6 Απριλίου 2020.

4. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στο εργαστήριο με θέμα «ENRD Workshop on Digital Communication» που 
διοργανώθηκε από το ENRD Contact Point στις 16 Ιουνίου 2020.

5. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο: «ENRD seminar 
on Climate Action and Resilient Rural Economy» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact 
Point στις 25 Ιουνίου 2020.

6. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε στο εργαστήριο με τίτλο: «2nd ENRD 
workshop on Vibrant Rural Areas: Access to Services» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD 
Contact Point στις 30 Ιουνίου 2020.

7. Τρεις Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου συμμετείχαν στο σεμινάριο 
με τίτλο «EIP-AGRI seminar “CAP Strategic Plans: the key role of AKIS in Member States”» που 
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το DG-Agri και το EIP-AGRI από τις 16 μέχρι τις 18 
Σεπτεμβρίου 2020.

8. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε στη συνάντηση με τίτλο: «8th LEADER 
Sub-group meeting» που πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact Point στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

9. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο: «ENRD webinar 
on ‘Preparing the CAP Strategic Plans: Designing the intervention Strategy’» που 
πραγματοποιήθηκε από το ENRD Contact Point στις 2 Οκτωβρίου 2020.

10. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στη συνάντηση με τίτλο «14th meeting of the Rural Networks Steering Group» 
που διοργανώθηκε από το ENRD Contact Point και το EIP-Agriστις 8 Οκτωβρίου 2020.

11. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στο σεμινάριο με τίτλο «UCD Teagasc Knowledge Transfer Conference 2020» 
που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο UCD Teagasc του Δουβλίνου από τις 8 μέχρι τις 9 
Οκτωβρίου 2020.

12. Δύο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στο σεμινάριο με τίτλο «Farm Advisory System (FAS) 2020 webinar» που 
διοργανώθηκε από το DG AGRI και το European Commissions’ Research Centre (JRC) στις 21 
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Οκτωβρίου 2020.
13. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 

Κύπρου συμμετείχαν στη συνάντηση με τίτλο «18th NRN Meeting» που διοργανώθηκε από το 
ENRD Contact Point και τα αγροτικά δίκτυα Flanders and Wallonia στις 22 Οκτωβρίου 2020.

14. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στο εργαστήριο με θέμα «ENRD Workshop For National Rural Networks on 
Valorising and Communicating Successful Projects» που διοργανώθηκε από το ENRD Contact Point 
στις 24 Νοεμβρίου 2020.

15. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο: «ENRD webinar 
on 'Preparing the CAP Strategic Plans: Designing the Intervention Strategy'» που πραγματοποιήθηκε 
από το ENRD Contact Point στις 25 Νοεμβρίου 2020.

16. Ένας Λειτουργός της Ομάδας Leader Κύπρου συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο: «Βελτίωση 
τεκμηριωμένων αξιολογήσεων ΠΑΑ εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης» που 
πραγματοποιήθηκε από το European Evaluation Helpdesk for Rural Development στις 30 
Νοεμβρίου 2020.

17. Ένας Λειτουργός από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχε EvaluationWORKS! που διοργανώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και  το 
European Evaluation Helpdesk for Rural Development στις 30 Νοεμβρίου 2020.

18. Δυο Λειτουργοί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχαν στη συνάντηση με θέμα «7th meeting of the EU Rural Networks Assembly» 
που διοργανώθηκε από το ENRD και το EIP-Agri στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

19. Ένας Λειτουργός από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
Κύπρου συμμετείχε στην Επιτροπή Παρακολούθησης που διοργανώθηκε από τη Διαχειριστική 
Αρχή στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

20. Δυο Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας συμμετείχαν στο συνέδριο με τίτλο «The 2020 EU 
Agricultural Outlook Conference [NEXT GENERATION EU AGRICULTURE] from the Covid-19 
crisis to green recovery» που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 16 μέχρι τις 17 
Δεκεμβρίου 2020.

 

3) Δράσεις Επικοινωνίας

Αριθμός εκδηλώσεων: 4

Αριθμός εκδόσεων:

            - 1 e-newsletter

            - 4 άρθρα Περιοδικό ΑΓΡΟΤΗΣ

            - 1 ενημερωτικό φυλλάδιο / έντυπα (ΕΣΚΚ)

            - Μεταφράσεις πληροφοριακού υλικού το οποίο αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου Κύπρου, του Δικτύου Ευρωπαϊκής Καινοτομίας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Αριθμός άλλων εργαλείων επικοινωνίας:

            -ανάρτηση ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού στις ιστοσελίδες ΕΣΚΚ και ΕΑΔ
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            -γνωστοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ανακοινώσεων μέσω PIO, Facebook Τμήματος 
Γεωργίας, ιστοσελίδες Τμήματος Γεωργίας, Δικτύου ΕΣΚΚ και ΕΑΔ, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στα μέλη του ΕΑΔ.

            - Τηλεφωνικές επικοινωνίες

            - Προσωπικές επαφές

Αριθμός έργων που προωθήθηκαν από το ΕΑΔ : 1 παράδειγμα έργου

Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών

Θεματικά έργα: - Εκδηλώσεις από Μέλη του ΕΑΔ: /

                         - Συμμετοχή στην Αγροτική Έκθεση: /

                         - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μελών: 1

                         - Ημερίδες για ενημέρωση για το ΠΑΑ 2014-2020: 2

                         - Συμμετοχή / παρουσίαση σε ημερίδες Μελών / Εταίρων: /

                         - Διαβουλεύσεις: 1

Αριθμός δραστηριοτήτων του ENRD που συμμετείχε: 23

                                                                Φυσική παρουσία: 3

                                                                          Διαδικτυακά: 20

- LEADER: 3

- NRN Meeting: 7

- EIP-AGRI: 1

- Rural Network Steering Group Meeting: 2

- Rural Network Assembly Meeting: 1

- Άλλες συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 5

Άλλα:

-Συναντήσεις που αφορούν το ΠΑΑ: 4

4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing 
Regulation (EU) No 808/2014)

Για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει τη  Στρατηγική 
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Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης τον Ιούνιο του 
2016.

Κύριος στόχος της Στρατηγικής είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διασφαλίζοντας όχι μόνο την πλήρη αλλά και την 
αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Για το σκοπό αυτό προσλήφθηκε το 
Νοέμβριου του 2019 Σύμβουλος Επικοινωνίας του Προγράμματος. Στα καθήκοντα του Συμβούλου 
Επικοινωνίας είναι η περαιτέρω προβολή του Προγράμματος, η ετοιμασία άρθρων και εντύπων και 
γενικότερα η διενέργεια δράσεων που να στοχεύουν στην προβολή των μέτρων του ΠΑΑ. 

Οι περισσότεροι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2020 και σχετίζονταν με τη δημοσιότητα των διαφόρων 
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είχε ετοιμαστεί υλικό, το οποίο 
διοχετεύτηκε στις εφημερίδες και στους τηλεοπτικούς σταθμούς για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα 
Μέτρα του ΠΑΑ και την υλοποίησή τους, ενώ έγιναν επαφές με τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας που βοήθησαν να ενημερωθούν περαιτέρω για τη δράση του ΠΑΑ. Έγιναν, επίσης, 
προσπάθειες για εναλλακτικούς τρόπους δημοσιότητας με στόχο το κοινό όφελος.

Επιμέρους στόχοι:

 Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη στην Κύπρο και στις άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
ιδιαίτερα στη Μεταβατική Περίοδο 2021-2022.

 Υλοποίηση της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης / πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού 
σχετικά με τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 Προβολή και βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εργαλεία για την εφαρμογή αγροτικής 
πολιτικής. 

 Αναθεώρηση και βελτίωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αφού εξεταστεί η 
ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση που θα προκύψει μέσα από τις δράσεις επικοινωνίας.

 Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των δράσεων του ΠΑΑ.
 Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που 

εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη.
 Ανάδειξη παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών μέσα από έργα που χρηματοδοτούνται από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα:

1. Αξιοποίηση διαδικτύου

 Οι προκηρύξεις των Μέτρων καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό (εγχειρίδιο εφαρμογής – 
ενημέρωσης αιτητή, αίτηση, διευκρινήσεις προκήρυξης) αναρτήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ 2014-2020 (www.paa.gov.cy), καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(ΚΟΑΠ, Μονάδες Εφαρμογής, ΕΑΔ, πύλη ενημέρωσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων).
 

 Επιπρόσθετα όλες οι προκηρύξεις των Μέτρων καθώς και ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του 
Προγράμματος προωθήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όσο και του ΚΟΑΠ και των Μονάδων 
Εφαρμογής. Συνεχίζεται να γίνεται προσπάθεια για αναβάθμιση της ιστοσελίδας με αναρτήσεις 
άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο αλλά και τον εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός 
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του 2020.

2. Καταχώρηση σε εφημερίδες/περιοδικά 

 Συνεχίστηκε και το 2020 η προσπάθεια για να δημοσιευτεί σημαντικός αριθμός άρθρων, ρεπορτάζ 
και συνεντεύξεων στον ημερήσιο Τύπο, τα οποία να σχετίζονται με τα Μέτρα και τις Δράσεις του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 Οι δημοσιεύσεις επικεντρώθηκαν σε Μέτρα που προκηρύχθηκαν από  τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά 
και έργα που ολοκληρώθηκαν μέσω του ΠΑΑ. Η δημοσιότητα τέτοιων έργων βοηθά σε σημαντικό 
βαθμό τις προσπάθειες της Διαχειριστικής Αρχής, έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω ανταπόκριση 
από το γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο για Μέτρα που θα προκηρυχθούν στο μέλλον.

 Κατά το 2020 δημοσιεύτηκαν στον Τύπο πέραν των 30 άρθρων σχετικά με το ΠΑΑ σε εφημερίδες 
παγκύπριας κυκλοφορίας όπως είναι οι: Φιλελεύθερος, Πολίτης, Αλήθεια και Χαραυγή, αλλά και 
στις εβδομαδιαίες εφημερίδες Καθημερινή και Σημερινή. Επίσης, είχαμε προβολή των θεμάτων του 
ΠΑΑ σε τηλεοπτικές εκπομπές.

 Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικές συνεργασίες με τους 
δημοσιογράφους, οι οποίοι αναζητούν θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Τα γεωργικά ρεπορτάζ φιγουράρουν πλέον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αλλά και 
στο διαδίκτυο. Τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουν στο να δημοσιεύονται στον Τύπο άρθρα που 
σχετίζονται με το ΠΑΑ και κυρίως βοηθούν στην περαιτέρω ενημέρωση του κοινού αλλά και των 
αγροτών.

 Όλες οι προκηρύξεις των Μέτρων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 δημοσιεύτηκαν στον 
ημερήσιο τύπο (10 καταχωρήσεις) και σε κάποιες περιπτώσεις οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύτηκαν 
με σχετικό άρθρο για περαιτέρω ενημέρωση του κοινού.

 Αποστάλθηκαν Δελτία Τύπου προς όλα τα ΜΜΕ για τις σημαντικές εξελίξεις που σχετίζονται με το 
ΠΑΑ.

 Δημοσίευση άρθρων σχετικά με το ΠΑΑ τόσο στον ημερήσιο τύπο όσο και στο περιοδικό 
«ΑΓΡΟΤΗΣ» το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας.

3.Ετοιμασία και εκτύπωση υλικού επικοινωνίας 

Κρίθηκε πρωταρχικής σημασίας η ετοιμασία εντύπων, τα οποία στόχευαν στο να ενημερώνουν για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος το ευρύ κοινό.

 Κατά το 2020 η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε με την 
επανέκδοση του έντυπου μαγειρικής «Ο τόπος μας… στο πιάτο σας».

 Στόχος του συγκεκριμένου εντύπου ήταν η ανάδειξη της παράδοσης και των τοπικών προϊόντων. 
Στην πρώτη έκδοση του εντύπου, η οποία έγινε με της Τεχνικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, 
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, συμπεριλήφθηκαν παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής, ενώ 
παράλληλα σε κάθε σελίδα γινόταν αναφορά στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η 2η έκδοση του εντύπου εκτυπώθηκε σε  20 χιλιάδες αντίτυπα και διανεμήθηκε με τις 
δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες Σημερινή και Καθημερινή, επίσης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

 Στην επανέκδοση, πέραν των συνταγών μαγειρικής, συμπεριλήφθησαν με τη βοήθεια του 
Συνδέσμου Οινοποιείων Κύπρου και των οινοχόων, ντόπιες ποικιλίες κρασιών. Συγκεκριμένα, 
προχώρησαν στον συνδυασμό της κάθε συνταγής μαγειρικής με ένα τύπο κρασιού, δίδοντας και 
λεπτομέρειες αναφορικά με τα υλικά και τη σύσταση των κρασιών.

 Έχει αποφασιστεί να προχωρήσει άμεσα η ετοιμασία ενός ειδικού εντύπου που θα περιλαμβάνει τα 
μονοπάτια της φύσης  Έγιναν συναντήσεις με λειτουργούς τους Τμήματος Δασών, με τους οποίους 
συζητήθηκε η ετοιμασία του συγκεκριμένου εντύπου, καθώς επίσης και τα στοιχεία που θα πρέπει 
να αναγράφονται.  Συγκεκριμένα, το εν λόγω έντυπο θα περιλαμβάνει τα μονοπάτια της φύσης, τα 
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σημεία θέασης και τους δασικούς χώρους αναψυχής, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΑΑ. 
Κατά τις συναντήσεις καταρτίστηκε το πλάνο εργασιών και ξεκίνησε η συλλογή του υλικού, το 
οποίο θα περιλαμβάνεται στο έντυπο. Το έντυπο θα τυπωθεί και θα κυκλοφορήσει με όλες τις 
εφημερίδες του νησιού τους επόμενους μήνες.   

4. Διοργάνωση ενημερωτικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων προβολής

Η διοργάνωση ενημερωτικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων προβολής πραγματοποιούνται σε πολλαπλά 
επίπεδα.

 Τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν από τον 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή και τον Υφυπουργό 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκο Κόκκινο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία έχοντας τη στήριξη του Υπουργείου και του 
Υφυπουργείου. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε εν μέσω καραντίνας, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, επειδή κρίθηκε αναγκαίο να εξευρεθούν τρόποι να βοηθηθούν οι Κύπριοι παραγωγοί. 
Συγκεκριμένα, λόγω της καραντίνας, αλλά και λόγω του κλεισίματος των λαϊκών αγορών, τα 
γεωργικά προϊόντα των παραγωγών έμεναν αδιάθετα προκαλώντας τους σημαντικές οικονομικές 
ζημιές.

 Τον Ιούλιο του 2021,  οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη διοργάνωση εκδήλωσης στο Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα τους νέους της υπαίθρου του νησιού 
μας. Είχαν προηγηθεί προ μηνών δύο ανοικτές διαβουλεύσεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 
2014-2020, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με τους νέους 
στις περιοχές Αυγόρου και Αγρού, οι οποίες μάλιστα σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, κρίθηκε 
αναγκαίο οι διαβουλεύσεις να ολοκληρωθούν με μια εκδήλωση στο Υπουργείο Γεωργίας, έτσι ώστε 
να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.  Ουσιαστικά, η εκδήλωση που προτάθηκε θα ήταν το 
επιστέγασμα των δύο αυτών διαβουλεύσεων.  Η εκδήλωση με τίτλο «Το Υπουργείο Γεωργίας 
ανοίγει τις πόρτες του στους νέους», πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της οποίας οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους στον Υπουργό Γεωργίας, κ. Κώστα Καδή, και στον πρόεδρο 
του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη. Η προσέλευση των νέων ήταν αθρόα.  
Περίπου 70 νέοι από όλες τις περιοχές του νησιού συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση 
χαρακτηρίσθηκε επιτυχημένη και ο σκοπός επιτεύχθηκε αφού εξήχθησαν σημαντικά 
συμπεράσματα, ενώ καταγράφηκαν και οι τομείς που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 
των κρατικών υπηρεσιών για στήριξη των νέων που θέλουν να εργαστούν στην ύπαιθρο.

    5. Συνέντευξη Τύπου για το Μέτρο 21: 

         «Στήριξη σε γεωργούς που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού». 

 Στις 6 Νοεμβρίου του 2020 η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε στην προκήρυξη του Μέτρου 21, το 
οποίο αφορούσε την στήριξη των παραγωγών που πλήγηκαν οικονομικά από την πανδημία του 
κορωνοϊού. Με την προκήρυξη του Μέτρου και τη δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο, 
ετοιμάσθηκε και σχετικό άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα με την προκήρυξη σε όλες 
τις καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού.  Παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Υπουργείου συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, ο οποίος και ανέλυσε τις διάφορες πτυχές 
του Μέτρου 21. Η συνέντευξη Τύπου καλύφθηκε δημοσιογραφικά από όλους του τηλεοπτικούς 
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σταθμούς παγκύπριας εμβέλειας και από δημοσιογράφους. Επιπλέον, λίγες ημέρες αργότερα 
δημοσιεύτηκαν στον Τύπο νέα άρθρα σχετικά με το Μέτρο 21, ενώ με το θέμα ασχολήθηκαν και 
τηλεοπτικοί σταθμοί με προσκεκλημένο τον Υπουργό Γεωργίας και τον Επίτροπο Αγροτικών 
Πληρωμών.  

6.Διαφημιστικά δώρα

 Κρίθηκε αναγκαίο όπως παραγγελθεί υποστηρικτικό υλικό για τις συνεντεύξεις Τύπου και Ημερίδες 
που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  Η 
σύμβουλος επικοινωνίας προχώρησε σε επαφές με τις εταιρείες διαφημιστικών προϊόντων, από τις 
οποίες και έγιναν οι επιλογές του υλικού. Παράλληλα, έγιναν επαφές με τυπογραφεία για την 
εκτύπωση υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα 3 χρόνια.

7. Δημοσιεύσεις 

  Παρατίθενται πιο κάτω αποσπάσματα από δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

image 1
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5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES

This section applies to AIR(s) 2015, 2016 only
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6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
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7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE 
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
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8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN 
ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013

This section applies to AIR(s) 2016, 2018 only
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9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND OTHER 
UNION FINANCIAL INSTRUMENTS

This section applies to AIR(s) 2018 only
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10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

30A. Has the ex-ante assessment been started ? No
30B. Has the ex-ante assessment been completed ? No
30. Date of completion of ex-ante assessment  - 
31.1. Has selection or designation process already been launched ? No
13A. Has the funding agreement been signed ? No
13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument  - 
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11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND 
QUANTIFIED TARGET VALUES

See Monitoring Annex
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Annex II
Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators

Focus Area 1A

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 0.55 29.90

2014-2019 0.22 11.96

2014-2018 0.16 8.70

2014-2017

2014-2016

1A

T1: percentage of 
expenditure under 
Articles 14, 15 
and 35 of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 in 
relation to the 
total expenditure 
for the RDP 
(focus area 1A) 2014-2015

1.84

Focus Area 1B

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 8.00 20.00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

T2: Total number 
of cooperation 
operations 
supported under 
the cooperation 
measure (Article 
35 of Regulation 
(EU) No 
1305/2013) 
(groups, 
networks/clusters, 
pilot projects…) 
(focus area 1B)

2014-2015

40.00

Focus Area 1C

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 1,428.00 51.00

2014-2019 1,209.00 43.18

2014-2018 1,168.00 41.71

2014-2017

2014-2016

1C

T3: Total number 
of participants 
trained under 
Article 14 of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 
(focus area 1C)

2014-2015

2,800.00
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Focus Area 2A

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 0.17 9.05

2014-2019 0.15 7.98 0.15 7.98

2014-2018 0.15 7.98 0.15 7.98

2014-2017 0.13 6.92 0.17 9.05

2014-2016 0.08 4.26 0.08 4.26

2A

T4: percentage of 
agricultural 
holdings with 
RDP support for 
investments in 
restructuring or 
modernisation 
(focus area 2A)

2014-2015

1.88

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

2A O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 19,705,384.38 87.83 4,895,016.18 21.82 22,436,500.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 991,274.00 132.17 800,055.58 106.67 750,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 100,001.50 50.00 200,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 461.00 153.67 300.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 18,706,110.38 106.62 4,082,960.60 23.27 17,545,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 6,554,977.40 17.57 37,300,000.00

M04.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 4,057,070.39 24.52 16,545,000.00

M04.1
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 400.00

M04.3 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 25,890.21 2.59 1,000,000.00

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 8,000.00 2.13 12,000.00 3.20 375,000.00

M21 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 3,766,500.00

M21
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 15,000.00
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Focus Area 2B

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 0.51 66.06 0.51 66.06

2014-2019 0.51 66.06 0.51 66.06

2014-2018 0.46 59.59 0.46 59.59

2014-2017 0.04 5.18 0.04 5.18

2014-2016 0.04 5.18 0.04 5.18

2B

T5: percentage of 
agricultural 
holdings with 
RDP supported 
business 
development 
plan/investments 
for young farmers 
(focus area 2B)

2014-2015

0.77

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

2B O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 24,481,700.00 90.91 5,786,936.43 21.49 26,930,000.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 126,700.00 50.68 250,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 150,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 300.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 19,500,000.00 85.81 3,702,936.43 16.29 22,725,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 9,992,408.61 32.91 30,360,000.00

M04.1
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 225.00

M06 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 4,855,000.00 122.76 2,084,000.00 52.69 3,955,000.00

M06 O2 - Total 
investment 2014-2020 4,574,570.00 57.18 8,000,000.00

M06.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,084,000.00 52.69 3,955,000.00

M06.1
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 198.00 99.00 200.00
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Focus Area 3A

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 1.86 45.17 1.79 43.47

2014-2019 1.79 43.47 1.79 43.47

2014-2018 1.79 43.47 0.64 15.54

2014-2017 1.16 28.17 1.16 28.17

2014-2016 1.24 30.12

T6: percentage of 
agricultural 
holdings receiving 
support for 
participating in 
quality schemes, 
local markets and 
short supply 
circuits, and 
producer 
groups/organisatio
ns (focus area 3A)

2014-2015 1.16 28.17

4.12

2014-2020 19,008.00 92,271.84

2014-2019

2014-2018 11.70 56.80

2014-2017

2014-2016

3A

ποσοστό μονάδων 
ζωϊκού κεφαλάιου 
αιγοπροβάτων 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση στο 
πλαίσιο του Μ14 
(%)

2014-2015

20.60

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

3A O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 3,267,064.43 34.63 3,237,341.93 34.32 9,433,500.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 280,671.00 80.19 334,042.59 95.44 350,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 47,473.80 94.95 50,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 967.00 241.75 400.00

M03 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 458,018.15 30.53 498,073.70 33.20 1,500,000.00

M03.1
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 300.00

M09 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 103,212.48 3.44 203,212.22 6.77 3,000,000.00

M09
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 1.00 10.00 10.00

M09

O9 - Number of 
holdings 
participating in 
supported 
schemes

2014-2020 28.00 2.80 1,000.00

M14 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,212,397.80 68.42 2,200,013.42 68.04 3,233,500.00

M14
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 279.00 139.50 200.00

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 212,765.00 15.76 2,000.00 0.15 1,350,000.00
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M16.4

O9 - Number of 
holdings 
participating in 
supported 
schemes

2014-2020 300.00



75

Priority P4

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentage 
of forestry land 
under 
management 
contracts to 
improve soil 
management 
and/or prevent 
soil erosion (focus 
area 4C) 2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: percentage 
of forestry land 
under 
management 
contracts to 
improve water 
management 
(focus area 4B)

2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentage of 
forest/other 
wooded area 
under 
management 
contracts 
supporting 
biodiversity 
(focus area 4A)

2014-2015

7.76

2014-2020

2014-2019 14.28 69.19

2014-2018 1.23 5.96

2014-2017

2014-2016 7.77 37.65

T12: percentage 
of agricultural 
land under 
management 
contracts to 
improve soil 
management 
and/or prevent 
soil erosion (focus 
area 4C) 2014-2015

20.64

2014-2020

2014-2019 4.24 47.09

2014-2018 9.65 107.18

2014-2017

2014-2016 4.40 48.87

T10: percentage 
of agricultural 
land under 
management 
contracts to 
improve water 
management 
(focus area 4B)

2014-2015

9.00

2014-2020

2014-2019 10.58 116.80

2014-2018 8.65 95.49

2014-2017

2014-2016 1.60 17.66

P4

T9: percentage of 
agricultural land 
under 
management 
contracts 
supporting 
biodiversity 
and/or landscapes 
(focus area 4A)

2014-2015

9.06
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FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

P4 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 98,981,606.72 88.30 70,989,407.92 63.33 112,100,992.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 165,553.00 110.37 47,340.42 31.56 150,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 50,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 1,200.00

M08 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,473,969.00 49.13 3,000,000.00

M08.3
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 80.00

M08.4 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 500,000.00

M08.5 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,500,000.00

M08.5
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 93.00

M08.5 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 30,050.00

M10 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 39,920,886.83 75.93 27,687,683.80 52.66 52,575,992.00

M10.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 36,742.00

M11 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 14,194,791.50 101.39 9,610,524.28 68.65 14,000,000.00

M11.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 1,066.00

M11.2 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 3,034.00

M12 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 216,464.25 21.65 1,000,000.00

M12.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 1,691.00

M13 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 43,009,942.14 104.90 33,639,859.42 82.05 41,000,000.00

M13.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 9,350.00

M13.2 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 91,151.00

M13.3 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 5,397.00

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 4,000.00 1.07 375,000.00
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Focus Area 5A

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 6.49 70.78

2014-2019 6.49 70.78

2014-2018 6.11 66.64

2014-2017 6.01 65.54

2014-2016

5A

T14: percentage 
of irrigated land 
switching to more 
efficient irrigation 
system (focus area 
5A)

2014-2015

9.17

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5A O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,949,118.00 21.12 2,894,795.59 20.73 13,962,543.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 119,118.00 39.71 117,984.00 39.33 300,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 40,579.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 200.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,830,000.00 37.73 2,573,451.59 34.31 7,500,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 2,323,918.94 20.21 11,500,000.00

M04 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 1,836.44 212.06 866.00

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 12.00 2.67 450.00

M10 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 201,360.00 3.39 5,937,543.00

M10.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 1,642.00

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 2,000.00 0.89 225,000.00
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Focus Area 5B

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T15: Total 
investment for 
energy efficiency 
(€) (focus area 
5B)

2014-2015

0.00

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5B

Αριθμός έργων 
που σχετιζονται 
με την αύξηση της 
αποδοτικότητας 
της χρήσης 
ενέργειας  
(Αριθμός έργων)

2014-2015

3.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5B O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 30,725.00 10.24 30,725.00 10.24 300,000.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 30,725.00 20.48 30,725.00 20.48 150,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 50,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 200.00

M16 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 150,000.00
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Focus Area 5C

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020 34,366,964.00 343.67 34,366,964.27 343.67

2014-2019 18,687,386.40 186.87 18,687,386.40 186.87

2014-2018 5,951,829.26 59.52 5,951,829.26 59.52

2014-2017

2014-2016

5C

T16: Total 
investment in 
renewable energy 
production (€) 
(focus area 5C)

2014-2015

10,000,000.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5C O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 8,480,000.00 212.00 18,696,675.10 467.42 4,000,000.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 8,480,000.00 212.00 18,696,675.10 467.42 4,000,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 34,366,964.27 343.67 10,000,000.00

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 106.00 70.67 150.00
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Focus Area 5D

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 0.82 10.97

2014-2018 0.28 3.75

2014-2017

2014-2016

5D

T17: percentage 
of LU concerned 
by investments in 
live-stock 
management in 
view of reducing 
GHG and/or 
ammonia 
emissions (focus 
area 5D) 2014-2015

7.47

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5D O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,183,603.00 57.74 673,510.91 32.85 2,050,000.00

M01 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 66,402.00 132.80 50,000.00

M01.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 50,000.00

M01.1
O12 - Number of 
participants in 
trainings

2014-2020 200.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,117,201.00 55.86 673,510.91 33.68 2,000,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 1,593,700.28 31.87 5,000,000.00

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 22.00 44.00 50.00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Number of 
Livestock Units 
supported (LU)

2014-2020 15,000.00
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Focus Area 5E

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 1.00 167.37

2014-2018 0.37 61.93

2014-2017

2014-2016 0.32 53.56

T19: percentage 
of agricultural and 
forest land under 
management 
contracts 
contributing to 
carbon 
sequestration and 
conservation 
(focus area 5E) 2014-2015

0.60

2014-2020 21.00 26.25

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

Αριθμός έργων 
πρόληψης και 
αποκατάστασης 
πυρκαγιών 
(number)

2014-2015

80.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

5E O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 6,898,411.45 138.34 2,045,160.47 41.01 4,986,465.00

M08 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 5,938,843.33 169.68 1,671,932.94 47.77 3,500,000.00

M08.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 566,918.90 56.69 1,000,000.00

M08.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 30.38 79.95 38.00

M08.3 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,069,829.04 53.49 2,000,000.00

M08.5 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 500,000.00

M08.5
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 7.00

M10 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 959,568.12 64.55 373,227.53 25.11 1,486,465.00

M10.1 O5 - Total area 
(ha) 2014-2020 3,713.00
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Focus Area 6A

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 53.00 53.00

2014-2018 32.00 32.00

2014-2017 6.00 6.00

2014-2016

6A

T20: Jobs created 
in supported 
projects (focus 
area 6A)

2014-2015

100.00

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6A O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 20,097,054.00 133.98 13,052,897.00 87.02 15,000,000.00

M04 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 20,097,054.00 133.98 13,052,897.00 87.02 15,000,000.00

M04 O2 - Total 
investment 2014-2020 13,052,897.00 58.01 22,500,000.00

M04
O4 - Number of 
holdings/beneficia
ries supported

2014-2020 170.00
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Focus Area 6B

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019 4.00 20.00

2014-2018 4.00 20.00

2014-2017 4.00 20.00

2014-2016 4.00 20.00

T23: Jobs created 
in supported 
projects (Leader) 
(focus area 6B)

2014-2015

20.00

2014-2020

2014-2019 5.09 11.02

2014-2018 5.09 11.02

2014-2017

2014-2016

T22: percentage 
of rural 
population 
benefiting from 
improved 
services/infrastruc
tures (focus area 
6B)

2014-2015

46.19

2014-2020 12.32 106.69

2014-2019 12.32 106.69

2014-2018 12.32 106.69

2014-2017 12.32 106.69

2014-2016 12.32 106.69

6B

T21: percentage 
of rural 
population 
covered by local 
development 
strategies (focus 
area 6B)

2014-2015

11.55

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6B O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 18,202,537.94 67.67 14,842,742.42 55.18 26,900,000.00

M07 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 12,180,477.00 84.59 11,878,230.15 82.49 14,400,000.00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Population 
benefiting of 
improved 
services/infrastruc
tures (IT or 
others)

2014-2020 44,836.00 11.21 400,000.00

M07.2
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 9.00 90.00 10.00

M07.4
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 17.00 340.00 5.00

M07.5
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 11.00 366.67 3.00

M19 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 6,022,060.94 48.18 2,964,512.27 23.72 12,500,000.00

M19 O18 - Population 2014-2020 106,723.00 106.72 100,000.00
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covered by LAG

M19 O19 - Number of 
LAGs selected 2014-2020 4.00 100.00 4.00

M19.1 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 155,866.48 77.93 200,000.00

M19.2 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,007,040.00 10.83 9,300,000.00

M19.3 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 50,237.24 10.05 500,000.00

M19.4 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 1,751,368.55 70.05 2,500,000.00

Focus Area 6C

FA/M Target indicator 
name Period

Based on 
approved (when 

relevant)
Uptake (%) Realised Uptake (%) Target 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentage 
of rural 
population 
benefiting from 
new or improved 
services/infrastruc
tures (ICT) (focus 
area 6C)

2014-2015

46.19

FA/M Output Indicator Period Committed Uptake (%) Realised Uptake (%) Planned 2023

6C O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 589,050.00 98.18 120,994.34 20.17 600,000.00

M07 O1 - Total public 
expenditure 2014-2020 589,050.00 98.18 120,994.34 20.17 600,000.00

M07.3

O15 - Population 
benefiting of 
improved 
services/infrastruc
tures (IT or 
others)

2014-2020 400,000.00

M07.3
O3 - Number of 
actions/operations 
supported

2014-2020 1.00
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