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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

2014-2019 0.22 10.71

2014-2018 0.16 7.79

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

2.05

Focus Area 1B

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

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

Focus Area 1C

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

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
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Focus Area 2A

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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 2014-2019 991,274.00 132.17 129,991.15 17.33 750,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 18,706,110.38 120.53 4,000,496.97 25.78 15,520,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 8,000.00 1.07 12,000.00 1.60 750,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 19,705,384.38 115.78 4,142,488.12 24.34 17,020,000.00

Focus Area 2B

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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 2014-2019 126,700.00 50.68 250,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 19,500,000.00 99.09 1,936,307.29 9.84 19,680,000.00

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2019 4,855,000.00 69.36 2,065,000.00 29.50 7,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 24,481,700.00 90.91 4,001,307.29 14.86 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

2014-2019 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

2014-2019

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 2014-2019 280,671.00 80.19 199,582.79 57.02 350,000.00

M03 O1 - Total public expenditure 2014-2019 458,018.15 15.27 375,734.01 12.52 3,000,000.00

M09 O1 - Total public expenditure 2014-2019 103,212.48 3.44 103,212.22 3.44 3,000,000.00

M14 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,212,397.80 31.61 794,588.33 11.35 7,000,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 212,765.00 14.18 2,000.00 0.13 1,500,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 3,267,064.43 22.00 1,475,117.35 9.93 14,850,000.00
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Priority P4

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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

2014-2019

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

2014-2019

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

2014-2019 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

2014-2019 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
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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 2014-2019 165,553.00 110.37 35,345.71 23.56 150,000.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,473,969.00 49.13 3,000,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 39,920,886.83 75.93 27,687,683.80 52.66 52,575,992.00

M11 O1 - Total public expenditure 2014-2019 14,194,791.50 101.39 9,610,524.28 68.65 14,000,000.00

M12 O1 - Total public expenditure 2014-2019 216,464.25 21.65 1,000,000.00

M13 O1 - Total public expenditure 2014-2019 43,009,942.14 104.90 33,639,859.42 82.05 41,000,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 375,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 98,981,606.72 88.30 70,973,413.21 63.31 112,100,992.00

Focus Area 5A

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

2014-2019 6.49 15.69

2014-2018 6.11 14.77

2014-2017 6.01 14.53

2014-2016

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

2014-2015

41.37

Measure Output Indicator Period Committed Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Planned 2023

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 119,118.00 39.71 117,984.00 39.33 300,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,830,000.00 37.73 2,015,745.83 26.88 7,500,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 201,360.00 3.39 5,937,543.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,000.00 0.89 225,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,949,118.00 21.12 2,337,089.83 16.74 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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0.00

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 2014-2019 30,725.00 20.48 30,725.00 20.48 150,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 150,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 30,725.00 10.24 30,725.00 10.24 300,000.00

Focus Area 5C

Target indicator name Period Based on approved 
(when relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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 2014-2019 8,480,000.00 212.00 10,699,583.60 267.49 4,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 8,480,000.00 212.00 10,699,583.60 267.49 4,000,000.00
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Focus Area 5D

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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 2014-2019 66,402.00 132.80 50,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,117,201.00 55.86 186,293.96 9.31 2,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,183,603.00 57.74 186,293.96 9.09 2,050,000.00

Focus Area 5E

Target indicator name Period
Based on 

approved (when 
relevant)

Uptake 
(%) Realised Uptake 

(%) Target 2023

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

2014-2019

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 2014-2019 5,938,843.33 169.68 1,019,949.72 29.14 3,500,000.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 959,568.12 64.55 373,227.53 25.11 1,486,465.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 6,898,411.45 138.34 1,393,177.25 27.94 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

2014-2019 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 2014-2019 20,097,054.00 133.98 5,672,578.69 37.82 15,000,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 20,097,054.00 133.98 5,672,578.69 37.82 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

2014-2019 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

2014-2019 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

2014-2019 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 2014-2019 12,180,477.00 84.59 8,848,609.29 61.45 14,400,000.00

M19 O1 - Total public expenditure 2014-2019 6,022,060.94 48.18 2,233,212.13 17.87 12,500,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 18,202,537.94 67.67 11,081,821.42 41.20 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

2014-2019

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 2014-2019 589,050.00 98.18 600,000.00

Total O1 - Total public expenditure 2014-2019 589,050.00 98.18 600,000.00
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1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b) by Focus Area

 

Το έτος 2019 αποτέλεσε ένα δραστήριο έτος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου. Οι 
Μονάδες Εφαρμογής συνέχισαν την καταβολή πληρωμών για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν τα 
προηγούμενα έτη και παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια σειρά από προκηρύξεις Μέτρων, κυρίως για 
δεύτερη φορά.

Οι προκηρύξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2019 ήταν οι ακόλουθες:

 Καθεστώς 1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» - Β’ 
προκήρυξη

 Καθεστώς 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» -  Β’ προκήρυξη
 Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» - Β’ προκήρυξη
 Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη»- Δ’ προκήρυξη
 Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων» - Β’ προκήρυξη
 Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 

και καταστροφικών συμβάντων» - Β’ προκήρυξη
 Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία 

των δασικών οικοσυστημάτων» - Β’ προκήρυξη
 Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» - Α’ προκήρυξη
 Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα» - 

Δ’ προκήρυξη
 Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων» - Β’ προκήρυξη
 Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για την εγκαθύδριση και λειτουργία Επιχειρισιακών Ομάδων» - Α’ 

Φάση, Β’ Προκήρυξη και Β’ Φάση Α’ Προκήρυξη
 Δράση 19.2.3.2 «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» - Α’ Προκήρυξη
 Δράση 19.2.5: «Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας» - Α’ Προκήρυξη

 

Οι πληρωμές, εντός του έτους αναφοράς ανήλθαν στα 36,002,723 ευρώ, εκ των οποίων τα 19,180,151 
ευρώ αφορούσαν ευρωπαϊκή συμμετοχή. Από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2019 οι συνολικές πληρωμές έφτασαν τα 119,605,017 ευρώ εκ των οποίων τα 61,697,895 
ευρώ αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων ανήλθε στο 50,7% 
των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής που δόθηκε στην Κύπρο με την 
έγκριση του Προγράμματος.

Το υψηλότερο ποσοστό πληρωμών εντός του 2019 καταγράφηκε στο Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που 
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
που αντιστοιχούσαν στο 25,4% των συνολικών πληρωμών. Ακολούθησαν τα εκταρικά μέτρα με τo 
24,3% των πληρωμών να αφορούν το Μ10 «Ενισχύσεις για την γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» 
και το 15,3% το Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα».

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό πληρωμών για το έτος 2019 ανά Μέτρο.
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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 
καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών»

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

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

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.

Πληρωμές εντός του 2019

Εντός του έτους 2019 οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΠΕ 2Α ανήλθαν στις 
841,405.03 ευρώ  και αφορούσαν πληρωμές του Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις 
συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», του Καθεστώτος 
1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών 
καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση»  και του Μέτρου 16.1«Στήριξη για την 
εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων» Α’ φάση.  Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι 
πληρωμές στην ΠΕ 2Α ανά Μέτρο.

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 2Α ανά Μέτρο

 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.

Δεύτερη προκήρυξη Καθεστώτος 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και 
δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση»
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Το 2019 πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3. Παραλήφθηκαν 23 αιτήσεις με 
συνολικό αιτούμενο ποσό 950,381 ευρώ και εγκρίθηκαν 20 αιτήσεις με ποσό δέσμευσης 781,233 ευρώ. 
Εντός του έτους αναφοράς πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν πληρωμές για 7 εκπαιδεύσεις. Και οι 
7 εκπαιδεύσεις ειχαν συνεισφορά στην ΠΕ 2Α.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μέτρου 1 που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ 2Α ανήλθαν 
σε 230,412 ευρώ και αφορούσαν μόνο τις 7 εκπαιδευτικές επισκέψεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
Καθεστώτος 1.3. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 7 εκπαιδεύσεις με βάση τον κύριο κλάδο παραγωγής και 
τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Πίνακας 1: Ανάλυση πληρωμένων αιτήσεων Καθεστώτος 1.3

Α/Α Θέμα
Ποσό 
Ενίσχυσης

€

Αριθμός 
συμμετεχόντων

1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.382 16
2 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 63.591 48
3 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 33.511 24
4 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 32.472 24
5 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 27.983 19
6 ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 55.473 42
7 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 27.478 22

 

Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

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

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2019

Το 2019 συνεχίστηκαν οι πληρωμές για τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 
προκήρυξης του Καθεστώτος.

Μέχρι τις 31/12/2019 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 598,993.03 ευρώ για 3 αιτήσεις που είχαν 
συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Α. Και οι 3 αιτήσεις υποβλήθηκαν από νομικό πρόσωπο με 
ενασχόληση την αγελαδοτροφία.

Σημειώνεται ότι και οι 3 πληρωμές αφορούσαν ενδιάμεση  πληρωμή των εγκριμένων αιτήσεων.

Δεύτερη Προκήρυξη

Εντός του έτους αναφοράς πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος. Αιτήσεις 
γίνονταν δεκτές από τις 15 Νοεμβρίου 2019 και τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τέθηκε η 3η 
Ιουλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης 
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ανέρχεται στα 10,000,000 ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:

 Κατηγορία Α–Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2,000,000)
 Κατηγορία Β–Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8,000,000)

o Β1.Αιγοπροβατοτροφία (€5,000,000)
o Β2.Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3,000,000)

(α)     Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης

(β) Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων-Μετακίνηση οχληρών υποστατικών

Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη»

Εντός του έτους αναφοράς πραγματοποιήθηκε η τέταρτη προκήρυξη του Καθεστώτος.

Παραλήφθηκαν 4 αιτήσεις οι οποίες και εγκρίθηκαν, με συνολικό ποσό δέσμευσης 142,059 ευρώ.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που εγκρίθηκαν.

1. Επίστρωση μέρους του οδικού δικτύου της Κτηνοτροφικής Περιοχής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου με 
οπλισμένο σκυρόδεμα και μέρους του οδικού δικτύου της Κτηνοτροφικής Περιοχής Μενοίκου με 
κρασιεραν.

Επωφελούμενες εκμεταλλεύσεις: 10

2. Αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της Κτηνοτροφικής Περιοχής Αλεθρικού

Επωφελούμενες εκμεταλλεύσεις: 17

3. Επίστρωση μέρους του οδικού δικτύου της Κτηνοτροφικής Περιοχής Αγίου Γεωργίου Δάσους 
Άχνας με οπλισμένο σκυρόδεμα

Επωφελούμενες εκμεταλλεύσεις: 9

4. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κεντρικό σημείο στην Κτηνοτροφική Ζώνη Αθηένου

Επωφελούμενες εκμεταλλεύσεις: 6

Συνολικά στο πλαίσιο όλων των προκηρύξεων που πραγματοποιήθηκαν υλοποιήθηκαν 24 έργα.

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων»

Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Προκήρυξη της Α’ Φάσης του Καθεστώτος 16.1. Αιτήσεις 
γίνονταν δεκτές μέχρι τον Οκτώβριο. Παραλήφθηκαν συνολικά 10 αιτήσεις οι οποίες εξετάζονται από 
την Μονάδα Εφαρμογής.

Όσον αφορά την Β’ Φάση του Καθεστώτος πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Προκήρυξη τον Δεκέμβριο και 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
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Αξιολόγηση αιτήσεων Α’ Φάσης που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πρώτης Προκήρυξης

Η Μονάδα Εφαρμογής ολοκλήρωσε εντός του έτους αναφοράς την αξιολόγηση των αιτήσεων της 
Πρώτης Προκήρυξης της Α’ Φάσης του Καθεστώτος 16.1 και έγκρινε και κατέβαλε πληρωμές για 8 
αιτήσεις. Από τις 8 αιτήσεις οι 6 έχουν συνεισφορά στην προτεραιότητα 2Α.  Σημειώνεται ότι ο 
συνολικός αριθμός αιτήσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Πρώτης Προκήρυξης ανέρχεται σε 10.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που πληρώθηκαν εντός του 2019 (συνολικό ποσό πληρωμής 12.000 
ευρώ) και συνεισφέρουν στην ΠΕ 2Α

1.Το λογισμικό του επιτυχημένου αιγοπροβατοτρόφου Κύπρου

2. Σύστημα τηλεμετρίας γάλακτος

3. Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης μήλων.

4. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των ασθενειών ξύλου της αμπέλου στην Κύπρο.

5. PermaFarms Cyprus

6. Καινοτόμες πρακτικές για την καλλιέργεια και τη μετασυλλεκτική διαχείριση μπάμιας εξαγωγής με 
σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής και ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της

Στις 6 Επιχειρησιακές Ομάδες συμμετέχουν συνολικά:

 13 γεωργοκτηνοτρόφοι
 1 οργάνωση Παραγωγών
 7 ερευνητικοί φορείς
 3 παράγοντες της αγοράς (συσκευασία, τυποποίηση, εξαγωγές γεωργικών προϊόντων)
 8 άλλοι φορείς (οικονομολόγος, τεχνικός σύμβουλος, κτηνίατρος, ΟΤΔ)

 

 

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

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.
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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.

Πληρωμές εντός του 2019

Εντός του έτους 2019 οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΠΕ2Β ανήλθαν στα  
936,707.4 ευρώ Οι πληρωμές αφορούσαν το Μέτρο 4.1 καθώς και το Μέτρο 6.1 και παρουσιάζονται στο 
Διάγραμμα 3.

 

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 2Β ανά Μέτρο

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.

Το 2019 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους γεωργούς που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 
των Μέτρων 4.1 και 6.1 συνεισφέρει στην ΠΕ 2Β αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε πληρωμές 
εντός του έτους. Η πληρωμή ύψους 76.980 ευρώ πραγματοποιήθηκε εντός του 2020. 

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

Το 2019 συνεχίστηκαν οι πληρωμές για τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 
προκήρυξης του Καθεστώτος. Από τις αιτήσεις που πληρώθηκαν εντός του 2019, 12 αιτήσεις είχαν ως 
πρωτεύουσα συνεισφορά την ΠΕ 2Β. Το ποσό πληρωμής ανήλθε σε 726,707.40 ευρώ και η συνολική 
επένδυση των αιτήσεων αυτών ανέρχεται σε 1,324,760.91 ευρώ. Οι 6 αιτήσεις αφορούσαν νομικά 
πρόσωπα και οι υπόλοιπες 6 υποβλήθηκαν από άντρες κάτω των 40 ετών.  Οι πληρωθείσες αιτήσεις 
έχουν ως κύρια ενασχόληση τους ακόλουθους κλάδους παραγωγής:

 Αγελαδοτροφία  - 7 αιτήσεις
 Αιγοπροβατοτροφία – 2 αιτήσεις
 Δενδρώδεις καλλιέργειες– 1 αίτηση
 Λαχανικά / Αρωματικά Φυτά – 1 αίτηση
 Αροτραίες – 1 αίτηση

Τέλος 2 εκ των 12 εκμεταλλεύσεων είναι ενταγμένες στο σύστημα βιολογικής γεωργίας.

Σημειώνεται ότι για τις 4 από τις 12 αιτήσεις ήταν η τελική πληρωμή. Και οι 4 αιτήσεις έχουν ως κύρια 
ενασχόληση την κτηνοτροφία.

Μέτρο 6 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών»

Το 2019 συνεχίστηκε η καταβολή της πρώτης δόσης προς του αιτητές που εγκρίθηκαν το 2017. 
Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε 21 νέους γεωργούς με συνολικό ποσό πληρωμής 210,000 ευρώ.
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Από τους 21 δικαιούχους οι 17 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες

Στο Διάγραμμα 4  παρουσιάζονται οι αιτήσεις ανά κλάδο παραγωγής.

Όσον αφορά τις περιοχές εγκατάστασης των νέων γεωργών το 28,6% των νέων γεωργών είναι 
εγκατεστημένοι σε ορεινές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 6 πραγματοποιήθηκε μόνο μια προκήρυξη. Δεν προγραμματιζέται νέα 
προκήρυξη. Οι πιστώσεις του Μέτρου μεταφέρθηκαν με τροποποίηση του προγράμματος στο Μέτρο 4.1 
στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η 2η προκήρυξη του Μέτρου που είχε ως προτεραιότητα τους 
νέους γεωργούς.

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»

3A Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ενσωμάτωσή 
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 
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αναδείχθηκαν στην SWOT ανάλυση και στην διαπιστωθείσα ανάγκη για βελτίωση της ευημερίας των 
αιγοπροβάτων. 

Πληρωμές εντός του 2019

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΠΕ3Α ανήλθαν στις 432,704.6 ευρώ και 
αφορούσαν πληρωμές στο Μέτρο 1, Μέτρο 3, Μέτρο 14 και Μέτρο 16. Οι πληρωμές παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο Διάγραμμα 5.

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 3Α ανά Μέτρο

Μέτρο 1 «Δράσεις Μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης»

Εντός του έτους αναφοράς οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το  Μέτρο 1 και είχαν ως 
πρωτεύοσα Περιοχή Εστίασης την 3Α ανήλθαν σε 3,854 ευρώ και αφορούσαν την υλοποίηση δύο 
εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο του Καθεστώτος 1.1 «Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων».

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκπαιδεύσεις.

Πίνακας 2: Εκπαιδεύσεις που πληρώθηκαν το 2019

Θέμα Αριθμός 
Συμμετεχόντων

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
κάτω των 40 
ετών

Αριθμός 
γυναικών που 
συμμετείχαν στην 
εκπαίδευση

Διάρκεια 
Εκπαίδευσης σε 
ώρες

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ

8 8 1 26

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 33 18 14 9
Σύνολο 41 26 15 35

Μέτρο 3 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων»

Καθεστώς 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Στις 8 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος και αιτήσεις μπορούσαν 
να υποβάλλονται μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019. Συνολικά παραλήφθηκαν 111 αιτήσεις οι οποίες 
επεξεργάζονται από την Μονάδα Εφαρμογής.

Όσον αφορά τις πληρωμές το 2019 ανήλθαν στις 136,295.84 ευρώ και αφορούσαν την κάλυψη των 
εξόδων πιστοποίησης για 298 βιοκαλλιεργητές φυτικής παραγωγής και 1 βιοκαλλιεργητή ζωικής 
παραγωγής.

Καθεστώς 3.2 «Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από 
ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»

Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 3.2 πραγματοποιήθηκε μια προκήρυξη το 2016 στο πλαίσιο της οποίας 
εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις το έτος 2017.
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Πληρωμές ύψους 50,364.29 ευρώ πραγματοποιήθηκαν για 3 αιτήσεις εντός του 2019.

Οι πληρωμές αφορούσαν τα ακόλουθα.

 Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (15,127.69 ευρώ) 

1. Δειγματοδιανομή
2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο
3. Διαδικτυακές καταχωρήσει

 Λουκούμι Γεροσκήπου (19,124.00 ευρώ)

1. Σχεδιασμός/ Εκτύπωση/ Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων/ αφισών
2. Ετοιμασία Ενημερωτικής Ταινία

 Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσσι Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ) (16,112.60 ευρώ)

1. Σχεδιασμός/ Εκτύπωση/ Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων/ αφισών
2. Καρτέλες συνταγών
3. Συμμετοχή σε εμποροπανήγυρη
4. Ετοιμασία Ενημερωτικής Ταινίας

Σημειώνεται ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις δράσεις του 2 αιτήσεις (Βιολογικά Προϊόντα και 
Κολοκάσι Σωτήρα/Κολοκάσσι Πούλλες Σωτήρας).

 

Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Εντός του έτους αναφοράς ολοκληρώθηκε η πρώτη προκήρυξη του Μέτρου. Αιτήσεις γίνονταν δεκτές 
από τις 15 Νοεμβρίου 2018 μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Αιτήσεις που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο του Μ9

Κλάδος Παραγωγής Αριθμός Μελών Ετήσιος τζίρος
Πρόβειο ή και αίγειο γάλα 28 € 1.719.887
Αγελαδινό γάλα 16 € 10.464.384
Πρόβειο και αίγειο γάλα & Πρόβειο και 
αίγειο κρέας

34 € 5.565.334

 

Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση αιγοπροβάτων»

Πληρωμές εντός του 2019

Το 2019 ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές προς τους αιτητές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 
προκήρυξης του Μέτρου που πραγματοποιήθηκε το 2017. Οι πληρωμές του ανήλθαν στις 240,190.53 
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ευρώ και αφορούσαν 83 εκμεταλλεύσεις με 36.846 αιγοπρόβατα.

Δεύτερη Προκήρυξη εντός του 2019

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκε και η Δεύτερη Προκήρυξη του Μέτρου. Αιτήσεις υποβάλλονταν από 
τις 22 Απριλίου 2019 μέχρι τις 13 Μαΐου 2019.

Παραλήφθηκαν συνολικά 289 αιτήσεις.

Μετά τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων εγκρίθηκαν 256 αιτήσεις με ποσό δέσμευσης 
1,658,000 ευρώ. Οι 256 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 270 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 115.523 
αιγοπρόβατα.

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρισιακών Ομάδων»

Εντός του έτους εγκρίθηκαν 8 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του 
Καθεστώτος εκ των οποίων η μια είχε ως πρωτεύουσα περιοχή εστίασης την 3Α. 

Η αίτηση είχε θέμα «Επανένταξη των κυπριακών παραδοσιακών ποικιλιών στην γεωδιατροφική 
αλυσίδα» και στην επιχειρησιακή ομάδα συμμετέχουν 3 παραγωγοί, 1 ερευνητικός φορέας, 1 δημόσιος 
φορέας και 1 μη κυβερνητική οργάνωση.

Καθεστώς 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές»

Εντός του έτους  αναφοράς ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2018 κατά 
την 1η προκήρυξη του Καθεστώτος. 

Εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις με συνολικό ποσό δέσμευσης 206.765 ευρώ.

o Η 1η αίτηση έχει τίτλο «Συνεργασία βιοκαλλιεργητών Πάφου» και σε αυτή συμμετέχουν 2 
γεωργοί και 1 γεωργός/μεταποιητής.

o Η 2η αίτηση έχει τίτλο «Α&Α εταιρεία αγροτικής ανάπτυξης το Άρσος Λτδ» και συμμετέχουν 10 
γεωργοί, 1 κτηνοτρόφος και 5 μεταποιητές.

Εντός του έτους αναφοράς ξεκίνησε η υλοποίηση των δράσεων των αιτήσεων που εγκρίθηκαν. 

Δεύτερη Προκήρυξη

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος. Η περίοδος υποβολής 
αιτήσεων ήταν από τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019. Παραλήφθηκαν 4 αιτήσεις με 
συνολικό αιτούμενο ποσό 307,565 ευρώ. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Μονάδα Εφαρμογής και 
αναμένεταθ να ολοκληρωθεί η εξέταση τους εντός του 2020. 

 

Περιοχή Εστίασης 3Β Υποστήριξη της διαχείρισης  κινδύνων

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

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 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 2019

Το 2019 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».

Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζονται οι πληρωμές ανά Μέτρο.

 

Πρόοδος υλοποίησης στην Προτεραιότητα 4 ανά Μέτρο

Μέτρο 10«Γεωργοπεριβαλλοντικα και κλιματικά Μέτρα»

Το Μέτρο 10 έχει κεντροβαρική σημασία για το Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 60,000,000 
ευρώ.

Το Μέτρο αποτελείται από 13 Δράσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4

Πίνακας 4: Δράσεις Μέτρου 10

Δράση Προτεραιότητα/Περιοχή 
Εστίασης

10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε 
συγκεκριμένες καλλιέργειες»

Π4
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10.1.1Ε  «Κλαδοκάθαρος» ΠΕ 5Ε
10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και 
των σιτηρών»

Π4

10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια 
της πατάτας και των εσπεριδοειδών»

Π4

10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών 
στην καλλιέργεια της Μπανάνας»

Π4

10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα» ΠΕ 5Α
10.1.6 «Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του 
Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»

Π4

10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων» Π4
10.1.8 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου»

Π4

10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων»

Π4

10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση 
αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»

Π4

10.1.11 «Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας»

Π4

10.1.12 «Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών 
και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια»

Π4

10.1.13 «Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες 
εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά»

Π4

Το 2019 δεν πραγματοποιήθηκαν νέες προκηρύξεις στο πλαίσιο του Μέτρου 10. 

Όπως παρουσιάζεται πιο πάνω η πλειοψηφία των Δράσεων του Μέτρου 10 συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της Προτεραιότητας 4.

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες πληρωμές για τις πενταετής δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι 
δικαιούχοι. Οι πληρωμές για την προτεραιότητα 4 ανήλθαν στα 8,534,869.21 ευρώ. Στον Πίνακα 5 
παρουσιάζονται οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ανά Δράση.

Πίνακας 5: Πληρωμές Μέτρου 10 ανά δράση εντός του 2019

Δράση Αριθμός 
αιτήσεων 

Ποσό πληρωμής

€

Έκταση

ha
10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 
Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες»

7583 4,816,899.35 12938.24

10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην 
καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών»

206 1,174,371.09 3956.60

10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
εσπεριδοειδών

567 1,640,999.92 5020.09

10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών 213 186,316.30 268.02
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γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 
Μπανάνας »
10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών 
εντός αγροτεμαχίων »

46 1,501.85 13,57

10.1.8 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη 
διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές 
ποικιλίες αμπέλου »

207 41,634.63 207,08

10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη 
διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές 
φυλές ζώων »

123 352,664.88 Ν/Α

10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη 
διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα 
πτηνά»

312 269,056.91 11974.40

10.1.11 «Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές 
Υψηλής Φυσικής Αξίας»

17 50,282.94 74.35

10.1.13 «Εφαρμογή πυροπροστατευτικών 
χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις 
καλλιεργούμενες με σιτηρά»

1 1,091.34 20.21

 

Η συμμετοχή στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 10 θεωρείται 
ικανοποιητική στο σύνολο των παρεμβάσεων. Ωστόσο συγκεκριμένες επιλογές / δράσεις που δόθηκαν 
στους γεωργούς αξιοποιήθηκαν περισσότερο από κάποιες άλλες επιλογές / δράσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί 
οι γεωργοί τείνουν να επιλέγουν δράσεις που νιώθουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
υποχρεώσεις τους. Η μειωμένη συμμετοχή στα Καθεστώτα 10.1.6 και 10.1.7 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
σε αυτό το λόγο. Επιπρόσθετα, οι δύο αυτές επιλογές (10.1.6 και 10.1.7) ήταν ιδιαίτερα εστιασμένες σε 
συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όχι σε μαζικότερο κοινό με αποτέλεσμα το 
κοινό στόχος να είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.  Παρά το γεγονός αυτό, η συνολική συμμετοχή των 
γεωργών στο Μέτρο 10, ως ένα πολυσύνθετο πλαίσιο δράσεων, συμβάλει στην εξυπηρέτηση της 
Προτεραιότητας 4    

 

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 αναφοράς πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στους δικαιούχους που εγκρίθηκαν στο 
πλαίσιο των τριών προκηρύξεων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Καταβλήθηκαν σε 1452 
δικαιούχους πληρωμές 4,038,150,75 ευρώ. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι πληρωμές ανά Δράση.

Πίνακας 6: Πληρωμές ανά δράση Μ11
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Δράση Αριθμός αιτήσεων που 
πληρώθηκαν

Πληρωθέν ποσό

€

Έκταση

ha
11.1 580 993,018.62 1962.19
11.2 872 3,045,132.13 6952.01

 

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»

Το 2019 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη προκήρυξη του Μέτρου και αιτήσεις υποβάλλονταν από  18 
Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου 2019 (14 Μαΐου με ποινή)

Παραλήφθηκαν συνολικά 118 αιτήσεις για την Δράση 12.1.1 με δέσμευση 70,844.80 ευρώ και καμία 
αίτηση για την Δράση 12.1.2. 

Συνολικά στο πλαίσιο και των 4 προκηρύξεων υποβλήθηκαν 263 αιτήσεις με συνολική αιτούμενη έκταση 
2096.15 ha που αφορούν αποκλειστικά την Δράση 12.1.1.

Σημειώνεται ότι μέχει 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε πληρωμές στο πλαίσιο 
του Μέτρου. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν το 2020.

Η Διαχειριστική Αρχή από το έτος 2017 βλέποντας το μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μέτρο 
προχώρησε σε μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του Μέτρου 12. Πιο συγκεκριμένα το 2017 διοργανώθηκαν τοπικές ενημερωτικές συναντήσεις 
και προβλήθηκε ραδιοφωνική διαφήμιση για την προκήρυξη του Μ12. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν πιο 
στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και αποστάληκαν 6000 προσωπικές επιστολές σε όλους του κάτοχους 
γεωργικής εκτάσεις σε περιοχές Natura για τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Παρόλη την ενημέρωση το 
ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε χαμηλό.

Το 2019 η Διαχειριστική Αρχή σε συνέχεια και σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισε τη 
διενέργεια ειδικής μελέτης σχετικά με το Μέτρο 12 ώστε να διαφανούν οι λόγοι για την περιορισμένοι 
συμμετοχή των γεωργών στο Μ12. Στο πλαίσιο αυτό στις 23 Απριλίου 2019, η Διαχειριστική Αρχή 
ανέθεσε στο περιβαλλοντικό ίδρυμα Terra Cypria την διενέργεια ειδικής μελέτης για διερεύνηση των 
λόγων που οδήγησαν σε μειωμένη συμμετοχή των γεωργών στο Μ12 στη βάση ερωτηματολογίων. Στα 
πλαίσια της ίδιας Σύμβασης ανατέθηκε επίσης η διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας για προώθηση του 
Μ12 ενόψει της προκήρυξης του έτους 2020.   

 

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 
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Μ13 αποτελείται από τα ακόλουθα 4  Καθεστώτα:

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

Το 2019 πραγματοποιήθηκε η Πέμπτη Προκήρυξη του Μέτρου και αιτήσεις μπορούσαν να υποβάλλονται 
από την 18η Μαρτίου μέχρι την 18η Απριλίου (14 Μαΐου με ποινή).

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 5,520,624.43 ευρώ οι οποίες παρουσιάζονται πιο 
κάτω ανά Καθεστώς:

 Καθεστώς 13.1 «Ορεινές Περιοχές» - €947,177,86 ενισχυόμενη έκταση 7748.27 εκτάρια
 Καθεστώς 13.2 «Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα» - €4,067,039,47 ενισχυόμενη έκταση 

103,320.97 εκτάρια
 Καθεστώς 13.3 «Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» - €422,075,41 ενισχυόμενη έκταση 9966.09 

εκτάρια.
 Καθεστώς 13.4 "Περιοχές σε μεταβατική περίοδο" – €84,331.69 ενισχυόμενη έκταση 2,007.1 

εκτάρια

 

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.

Πληρωμές εντός του 2019

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους €485,809.03 στο πλαίσιο της ΠΕ 5Α. Οι πληρωμές 
πραγματοποιήθηκαν από το Καθεστώς 4.1 και το Καθεστώς 16.1

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 5Α ανά Μέτρο

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

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για 5 αιτήσεις που είχαν ως πρωτεύουσα Περιοχή 
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Εστίασης την 5Α ύψους 483,809.03 ευρώ. Η συνολική επένδυση των αιτήσεων ήταν 769,841.55 ευρώ.

Οι 4 αιτήσεις που πληρώθηκαν είχαν ως κλάδο παραγωγής την Λαχανοκομία/Αρωματικά Φυτά και η 1 
αίτηση την Ανθοκομία.

Η 1 αίτηση με κλάδο παραγωγής την λαχανοκομία/αρωματικά φυτά  ολοκλήρωσε τις δράσεις της και 
πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή. Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν ήταν βελτιωμένο 
σύστημα επιφανειακής άρδευσης με σταγόνες, κτίσιμο θερμοκηπίου και εγκατάσταση πλήρους 
σύστηματος θέρμανσης με λέβητα και αγωγούς.

Καθεστώς 4.3.2 αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στην γεωργία[KA(1]  

Το Καθεστώς προκηρύχθηκε στις 6 Απριλίου 2016 με μοναδικό δικαιούχο το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ).

Το έργο αφορά την κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής μεγέθους 500.000 m3 για την αποθήκευση 
περίσσιας ανακυκλωμένου νερού από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Ανθούπολη. Η περίσσεια 
προκύπτει κατά τους χειμερινούς μήνες, για χρήση στη γεωργία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
Επιπρόσθετα  θα δημιουργηθεί πρωτεύον και δευτερεύον δικτύο διανομής μήκους 20 km περίπου. Η 
επωφελούμενη έκταση από την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1700 εκτάρια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €6,5 εκ., εκ των οποίων €3,5 εκ. αποτελούν τη 
συνεισφορά του ΠΑΑ 2014-2020 στη χρηματοδότησή του.

Εντός του 2017 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1.421.425 € στο πλαίσιο του Καθεστώτος.  Η 
πληρωμή αφορούσε την κατασκευή της χωμάτινης δεξαμένης για την αποθήκευση περίσσιας 
ανακυκλωμένου νερού. Εντός του 2019 υλοποιείται η κατασκευή του κύριου αγωγού μεταφοράς νερού 
αλλά δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε πληρωμή στο πλαίσιο του Καθεστώτος.

Measure 10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα» 

Δεν υποβλήθηκαν επιλέξιμες αιτήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου στις 4 προκηρύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν. 

Καθεστώς 16.1 «Στήριξη για την εγκαθύδριση και λειτουργία Επιχειρισιακών Ομάδων»

Εντός του έτους εγκρίθηκαν 8 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του 
Καθεστώτος εκ των οποίων η μια είχε ως πρωτεύουσα περιοχή εστίασης την 5Α. Πραγματοποιήθηκε 
πληρωμή ύψους 2,000 ευρώ.

Η αίτηση είχε θέμα «Έξοικονόμηση ενέργειας και διαχείριση της άρδευσης στα θερμοκήπια» και στην 
επιχειρησιακή ομάδα συμμετέχουν 1 παράγωγός, 1 παράγοντας της αγοράς (κατασκευαστής) 1 
ερευνητικός φορέας, 1 δημόσιος φορέας και 1 φυσικό πρόσωπο (συντονιστής).

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 
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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).

Εντός του 2019 δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή που να συνεισφέρει στην ΠΕ 5Β.

 

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

Στην επίτευξη των στόχων της προτεραιότητας 5Γ συμβάλει το Μ4.1 μέσω της υλοποίησης των  
επιλέξιμων δράσεων των επενδύσεων που αφορούν την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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

Στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος καταβλήθηκαν πληρωμές σε 59 εκμεταλλεύσεις 
ύψους 7,162,055.80 ευρώ με πρωτεύουσα Περιοχή Εστίασης την 5Γ. Η συνολική επένδυση των 59 
αιτήσεων είναι 12,735,560.16 ευρώ.

Οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μ4.1 που συνεισφέρουν στην ΠΕ 5Γ 
ξεπέρασαν τον αρχικά καταναμεμημένο προϋπολογισμό. To ενδιαφέρον για εγκατάσταση 
φωτοβολταικών συστημάτων στις γεωργικές εκματαλλεύσεις ήταν πολύ υψηλό. Εάν κριθεί απαραίτητο 
σε επόμενη τροποποίηση του προγραμμάτος μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική μεταφορά πιστώσεων 
εντός του Μ4.1.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κλάδοι παραγωγής των 59 εκμεταλλεύσεων:

17 Αγελαδοτροφία

14 Αιγοπροβατοτροφία

5 Πατατατοκαλλιέργειες

9 Λαχανικά/Αρωματικά φυτά

4 Αροτραίες καλλιέργεις

3 Χοιροτροφία

3 Πτηνοτροφόα

2 Δενδρώδεις καλλιέργειες

1 Μελισσοκομία

1 Ανθοκομεία
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Από τις 59 αιτήσεις οι 33 ανήκαν σε νέους γεωργούς εκ των οποίων οι 3 ήταν γυναίκες.

Εκ των 59 αιτήσεων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε πληρωμή οι 14 αφορούσαν τελική πληρωμή και 
αφορούσαν όλες κτηνοτροφικούς κλάδους

5Δ Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

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.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του Μέτρου εγκρίθηκαν 34 αιτήσεις για διαχείριση 
αποβλήτων.

Δεύτερη Προκήρυξη

Εντός του έτους αναφοράς πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος. Αιτήσεις 
γίνονταν δεκτές από τις 15 Νοεμβρίου 2019 και τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τέθηκε η 3η 
Ιουλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης 
ανέρχεται στα 10,000,000 ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:

•           Κατηγορία Α–Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2,000,000)

•           Κατηγορία Β–Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8,000,000)

o          Β1.Αιγοπροβατοτροφία (€5,000,000)

o          Β2.Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3,000,000)

(α)     Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης

(β) Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων-Μετακίνηση οχληρών υποστατικών

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 5Δ εντός του 2019

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

Στην προτεραιότητα 5Δ πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 159,613.96 ευρώ σε πέντε εκμεταλλεύσεις 
που αφορούσαν τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.  Ο κλάδος παραγωγής των εκμεταλλεύσεων 
ήταν 1 χοιροστάσιο και 4 βουστάσια και εγκαταστάσεις αρμέγματος. Το συνολικό ποσό επένδυσης που 
θα πραγματοποιηθεί στις 5 αυτές εκμεταλλεύσεις ανέρχεται σε 353,940.40 ευρώ.

Οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μ4.1 που συνεισφέρουν στην ΠΕ 5Γ 
ξεπέρασαν τον αρχικά καταναμεμημένο προϋπολογισμό. To ενδιαφέρον για εγκατάσταση 
φωτοβολταικών συστημάτων στις γεωργικές εκματαλλεύσεις ήταν πολύ υψηλό. Εάν κριθεί απαραίτητο 
σε επόμενη τροποποίηση του προγραμμάτος μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική μεταφορά πιστώσεων 
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εντός του Μ4.1.

 

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.

Πληρωμές εντός του 2019

Στο πλαίσιο της ΠΕ 5Ε πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1,212,693.05 ευρώ. Στο Διάγραμμα 7 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι πληρωμές ανά Μέτρο.

  

Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 5Ε ανά Μέτρο

Μέτρο 8 «Δασώσεις»

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019

Εντός του 2019 ξεκίνησε η καταβολή πληρωμών για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 
προκήρυξης του Καθεστώτος. Πληρώθηκαν 14 αιτήσεις απο τις 26 που εγκρίθηκαν και αφορούσαν 
αποκλειστικά δαπάνες εγκατάστασης των δασικών εκτάσεων. Το ποσό πληρωμής ανήλθε στα 161,122.80 
ευρώ και αφορούσε έκταση 23,05 εκτάρια.

Στο πλαίσιο του Μ8.1 καταβάλλονται επίσης πληρωμές για τις πολυετείς δεσμεύσεις του αντίστοιχου 
Μέτρου από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 24,984.88  ευρώ που αφορούσαν 38 αιτήσεις με 
συνολική έκταση 35,2 εκτάρια.

 

 

Δεύτερη Προκήρυξη

Το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος και αιτήσεις υποβάλλονταν 
από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019. Παραλήφθηκαν 9 αιτήσεις οι οποίες επεξεργάζονται από 
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την Μονάδα Εφαρμογής.

 

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων»

Η Μονάδα Εφαρμογής του Καθεστώτος κατέβαλε εντός του έτους αναφοράς πληρωμές που αφορούσαν 
τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης.

Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για 21 αιτήσεις με συνολικό ποσό πληρωμές 411,253.71 ευρώ και 
συνολική προστατευόμενη έκταση 1,769.55 εκτάρια.

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχής το Καθεστώτος 8.3 από τις 30 
Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Παραλήφθηκαν 30 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό ενίσχυσης 1,232,170 
ευρώ. Οι αίτησεις επεξεργάζονται από την Μονάδα Εφαρμογής.

 

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των 
δασικών οικοσυστημάτων»

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019

Το 2019 πραγματοποιήθηκα πληρωμές για 4 έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης 
του Καθεστώτος, ύψους 137,874.58 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούσαν τα ακόλουθα:

 Δράση 8.5.1 «Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού» (110.000 ευρώ) 
o Δημιουργία θέσης θέας στην Κοινότητα Κουκάς
o Αναβάθμιση κατασκηνωτικού χώρου Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών 

Σχολείων Λεμεσού.   
 Δράση 8.5.02 «Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση» 

(19.999,58 ευρώ) 
o Δημιουργία μικροπεριβάλλοντων /ενδιαιτημάτων Υδατοσυλλογή Ιεράς Μονής 

Χρυσορρογιάτισσας
 Δράση 8.5.3 «Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των δασών» ( 7.875 ευρώ) 
o Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων αναδασώσεων για βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των δασών στο Δασικό Κολέγιο. 

 

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος

Το 2019 πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος και αιτήσεις υποβάλλονταν από τις 
30 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Παραλήφθηκαν 33 αιτήσεις με συνολικό αιτούμενο ποσό 
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1.656.323 ευρώ.

 

Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλοντικά και κλιματικά Μέτρα»

Στο πλαίσιο της  Δράση 10.1.1Ε «Κλαδοκάθαρος» καταβλήθηκαν πληρωμές ύψους 228,449,93 ευρώ σε 
1934 αιτητές με συνολική ενισχυόμενη έκταση 3,223.11 εκτάρια, που αφορούσε αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν το 2018. 

 

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

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

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 2019 εγκρίθηκαν ακόμα 5 αιτήσεις που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πρώτης Προκήρυξης 
του Καθεστώτος. Ο συνολικός αριθμός των εγκριθέντων αιτήσεων ανήλθε  στις  149.

Οι πληρωμές εντός του έτους αναφοράς ανήλθαν σε 3.244.039 ευρώ και αφορούσαν 25 επιχειρήσεις. 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται ο κλάδος παραγωγής των επιχειρήσεων και το ποσό χορηγίας ανά κλάδο 
παραγωγής.

Πίνακας 7: Κλάδος παραγωγής πληρωθείσων αιτήσεων

Κλάδος Παραγωγής Αριθμός 
αιτήσεων Ποσό χορηγίας

Παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων 5 1,041,147.98 €
Ελαιοτριβία 1 163,440.00 €
Επεξεργασία καφέ 1 109,827.30 €
Επεξεργασία σησαμιού 1 17,885.61 €
Επεξεργασία σιταριού 1 34,800.00 €
Τυποποίηση Οπωροκηπευτικών 1 200,000.00 €
Επεξεργασία χαρουπιών 2 21,698.44 €
Μεταποίηση Οπωροκηπευτικών 2 119,972.86 €
Ζωοτροφές 1 129,560.00 €
Σφαγεία/Τυποποίηση πουλερικών 1 20,888.68 €
Τυποποίηση 
κρεατοπαρασκευασματων 9 1,384,818.38 €

 Ο συνολικός αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τις πιο πάνω επενδύσεις 
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ανέρχεται σε 20.

Περιοχή Εστίασης 6B Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

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, 
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Πληρωμές εντός του 2019

Οι πληρωμές στην ΠΕ 6Β εντός του 2019 ανήλθαν σε 2,048,627.56 ευρώ. Στο Διάγραμμα 8 
παρουσιάζονται οι πληρωμές ανά Μέτρο.

  Πρόοδος υλοποίησης στην ΠΕ 6Β ανά Μέτρο 

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

Οι πληρωμές εντός του έτους αναφοράς ήταν 1,608,244.46 ευρώ και αφορούσε την τελική πληρωμή για 
15 έργα γέφυρας και πληρωμές για 2 έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Στον Πίνακα 8 
παρουσιάζονται τα έργα γέφυράς και στον Πίνακα 9 τα έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Πίνακας 8: Έργα γέφυρας που πληρώθηκαν το 2019

Τίτλος έργου Καθεστώς Ποσό Πληρωμής Συνολική 
Επένδυση

Νέες θέσεις 
εργασίας που  
δημιουργήθηκαν

Πληθυσμός 
που 
επωφελήθηκε

Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης 
στο Γούρρι

7.5 4,367.04 (τελική 
πληρωμή)

399,866 2 196

Πολιτιστικό 
κέντρο Ασκά

7.4 85,922.78

 

680,028 3 187

Μουσείο 
Αγροτικής 
Κληρονομιάς 
Ξυλιάτου

7.5 160,223.95 650,692 2 123

Μουσείο 
Λιθογλυπτικής 
τέχνης στα 
Λύμπια

7.5 898,29 296,552 2 2.268

Πολιτιστικό 
κέντρο 
(Αμφιθέατρο) 
Ιδαλίου

7.4 205,586.60 2,914,716 0 5.834

Πολιτιστικό 7.4 163,815.26 567,783 3 257
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κέντρο 
Λετύμπου
Κέντρο 
απασχόλησης 
ανενεργού 
πληθυσμού 
στην Αναρίτα

7.4 51,066.70 718,141 6 368

      
Πολυδύναμο 
κέντρο Τρίτης 
Ηλικίας Πόλης 
Χρυσοχούς

7.4 451,648.74 2,577,880 25 10.862

Μουσείο 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
στο Στατό – Αγ. 
Φώτιο

7.5 243,116.71 908,812 1 243

Πολιτιστική 
διαδρομή στο 
Στρουμπί

7.5 10,481.30 (τελική 
πληρωμή)

258,519 0 459

Αίθουσα 
πολλαπλών 
χρήσεων και 
Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
στην Πέγεια

7.4 124,771.59 2,174,859 3 2.359

Πολιτιστικό 
κέντρο και 
κοινοτική 
βιβλιοθήκη στη 
Μεσόγη

7.4 21.896 (τελική 
πληρωμή)

648,963

 

5 1.689

Λέσχη 
ηλικιωμένων 
Δερύνειας

7.4 79,617.17 (τελική 
πληρωμή)

806,959 3 6.500

Ανέγερση 
στέγης 
ηλικιωμένων 
Αθηένου

7.4 4,832.25 (τελική 
πληρωμή)

2,498,200 20 5,017

 

 

 

Μέτρο 19 «LEADER»
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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»

 

 

Καθεστώς 19.2 « Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»

Προκηρύξεις

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής τους οι 4 ΟΤΔ προκήρυξαν εντός του 2019 τη Δράση 
19.2.3.2 «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας». Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι προκηρύξεις ανά 
ΟΤΔ.

Πίνακας 10: Προκήρυξη Δράσης 19.2.3.2 ανά ΟΤΔ

ΟΤΔ

Προϋπολογισμός 
προκήρυξης 
(Δημόσια Δαπάνη σε 
ευρώ)

Ημερ. Προκήρυξης
Αριθμός 
αιτήσεων που 
παραλήφθηκαν

Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Επαρχιών 
Λάρνακας και 
Αμμοχώστου ΛΤΔ

890.000 10/7/2019 7

Αναπτυξιακή 
Εταιρεία 
Κοινοτήτων 
Περιοχής Τροόδους 
ΛΤΔ

800.000 6/9/2019 Η καταληκτική 
ημερομηνία της 
πρόσκλησης 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
ήταν η 6/3/2020.

Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Επαρχίας 

800.000 24/5/2019 3
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Λεμεσού ΛΤΔ
Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Πάφου 
«Αφροδίτη» ΛΤΔ

685.000 1/7/2019 7

Σύνολο 3.175.000   

Επίσης στις 4 Μαρτίου 2019, προκηρύχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το 
Τμήμα Γεωργίας,  η Δράση 19.2.5: «Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας» με συνολικό προϋπολογισμό 
300,000 ευρώ.

Αιτήσεις που εγκρίθηκαν εντός του 2019

Στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες» οι 
ΟΤΔ έχουν παραλάβει συνολικά 52 αιτήσεις και εντός του έτους αναφοράς έχουν δοθεί εγκρίσεις για 31 
απο τα 52 έργα που υποβλήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό τα 3.750.928 ευρώ.

 

Πληρωμές στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.2

Στο πλαίσιο του Καθεστώτος πραγματοποιήθηκε μια τελική πληρωμή για ανειλημμένη υποχρέωση (έργο 
«γέφυρας») από το ΠΑΑ 2007-2013. Η πληρωμή  ύψους 22,903 ευρώ αφορούσε το έργο «Διαμόρφωση – 
Εξωραϊσμός Χώρου Πλατείας Λόφου στην Ελεδιώ». Επιπρόσθετα  πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους 
2,950 ευρώ  για μελέτη με θέμα «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη και προβολή του γεωτουρισμού 
στην περιοχή του Γεωπάρκου Τροόδους που αφορούν αίτηση που υποβλήθηκε εντός του 2018. 

Καθεστώς 19.3 «Διακρατική και Διατοπική Συνεργασία»

 Διακρατική Συνεργασία

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν 3 δράσεις για το Έργο Διακρατικής Συνεργασίας «Rural 
Flavors Αγροτικές Γεύσεις» στο οποίο συμμετέχουν οι ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού 
ΛΤΔ» και «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ»

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται  οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και το αντίστοιχο ποσό πληρωμής.

Πίνακας 11: Δράσεις που πληρώθηκαν το 2019 στο πλαίσιο της Διακρατικής Συνεργασίας

Θέμα ΟΤΔ
Πληρωθέν ποσό

€
Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχίας Λεμεσού 
ΛΤΔ

3.559Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό 
ταξίδι με τίτλο "Branding of Local 
Products" στην Κροατία Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Πάφου «Αφροδίτη» 
ΛΤΔ

2.745

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό Αναπτυξιακή Εταιρεία 4.122
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Επαρχίας Λεμεσού 
ΛΤΔ

ταξίδι με τίτλο "Local legends 
marketing the area" στην Εσθονία

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Πάφου «Αφροδίτη» 
ΛΤΔ

4.174

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχίας Λεμεσού 
ΛΤΔ

4.642Διοργάνωση Συνέδριου για την 
προώθηση των παραδοσιακών 
προϊόντων στην Κύπρο 20/9/2019 Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Πάφου «Αφροδίτη» 
ΛΤΔ

10.316

Σύνολο  29.558

 

 Διατοπική Συνεργασία

Εντός του 2019 και οι τέσσερις ΟΤΔ εγκρίθηκαν για την υλοποίηση του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας 
με τίτλο «Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Κύπρου».

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών που 
έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και αυτών που θα ενταχθούν αυτή την προγραμματική περίοδο. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις 236.000 ευρώ. Εντός του 2019 οι ΟΤΔ έχουν 
αρχίσει να υλοποιούν τις Δράσεις του Έργου. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΔ έχουν δημοσιεύσει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων μελών στο Δίκτυο.

Πίνακας 12: Κατανομή προϋπολογισμού ανά ΟΤΔ του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας «Δίκτυο 
Όμορφων Χωριών της Κύπρου»

Ομάδα Τοπικής Δράσης Προϋπολογισμός
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου 
ΛΤΔ

70.000€

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ 50.000€
Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 55.000€
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 61.000€
Σύνολο: 236.000€

 

Καθεστώς 19.4 «Λειτουργικά έξοδα»

 Αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν 30
 Αιτούμενο ποσό 323.429 ευρώ
 Αριθμός αιτήσεων που εγκρίθηκαν 31
 Πληρωθέν ποσό για λειτουργικές δράσεις 302.081ευρώ
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Οι λειτουργικές δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μισθούς και ενοικίασης χώρου

 Πληρωθέν ποσό για δράσεις εμψύχωσης 22.795 ευρώ

Κάποιες δράσεις εμψύχωσης που πραγματοποιήθηκαν το 2019 ήταν δημοσιεύσεις στον τύπο 
σχετικά με προκηρύξεις των ΟΤΔ, συμμετοχή σε φεστιβαλ όπως το φεστιβαλ φρούτων και 
αλαντικών και εκδηλώσεις προβολής  όπως «Δρόμοι του νερού και του δάσους»

 

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

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 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  Επικοινωνία και συντονισμός με τις κοινότητες και αγροτικούς Δήμους που υπέβαλαν 
ενδιαφέρον και υποδείχθηκαν τα σημεία εγκατάστασης της νησίδας ελεύθερης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

 Εγκατάσταση του εξοπλισμού σε 120 κοινότητες και αγροτικούς Δήμους τα οποία τέθηκαν και σε 
λειτουργία.

 

H συνολική δέσμευση του έργου ανήθλε στα 589.050 ευρώ και πληρωμές αναμένεται να 
ξεκίνησουν το 2020.
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Διαγραμμα 1

Διαγραμμα 2
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Διαγραμμα 3

Διαγραμμα 4
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Διαγραμμα 5

Διαγραμμα 6
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Διαγραμμα 7

Διαγραμμα 8

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 2019. Στην έκθεση Αξιολόγησης του 2019  
υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και τη διενέργεια πρόσθετων 
αξιολογήσεων οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και εξετάζεται ο τρόπος υιοθέτησης τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
λαμβάνει η σύσταση  για τήρηση οικονομικών στοιχείων εκκίνησης και ολοκλήρωσης σε εκμεταλλεύσεις 
που εντάσσονται στο καθεστώς 4.1, ούτως ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η διαδικασία αξιολόγησης 
των ενταγμένων έργων. Αναφορικά με τις υπόλοιπες συστάσεις που επικεντρώνονται, (α) στην επίσπευση 
των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων στο Καθεστώς 4.2, (β) την εκπαίδευση των στελεχών στις 
Μονάδες Εφαρμογής για τους στόχους της νέας ΚΑΠ και (γ) τη βελτίωση του πλαισίου τήρησης 
στατιστικών δεδομένων για την αγροτική οικονομία αυτά λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του σχεδιασμού 
της νέας ΚΑΠ.

Η λήψη αποφάσεων αναφορικά με την τροποποίηση του πλάνου αξιολόγησης θα ληφθεί εντός του 2021 με 
στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία 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)

Ενδιάμεση Αξιολόγηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Το έτος 2019 αποτελεί  έτος ορόσημο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020  λόγω του ότι επιχειρήθηκε η μέτρηση των πρώτων επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
Προγράμματος , η εκτίμηση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 
και η απάντηση των 30 κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης . Το σύνολο των ανωτέρων αποτυπώνονται στο 
έβδομο κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης  2018 ( AIR 2018).

Σε εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά το 2019  και με την υποστήριξη του 
ανεξάρτητου αξιολογητή που είχε προσληφθεί από τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση του Προγράμματος αλλά και  με 
φορείς της δημόσιας διοίκησης που έχουν την ευθύνη τήρησης στατιστικών δεδομένων και στοιχείων. Για 
την έγκαιρη και αποτελεσματική συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων πραγματοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα:

 Καταρτίσθηκαν έντυπα συλλογής αναλυτικών στοιχείων ενεργοποίησης και προόδου υλοποίησης 
των επιμέρους Μέτρων/Καθεστώτων από τις Μονάδες Εφαρμογής του ΠΑΑ,

 Αναζητήθηκαν στοιχεία και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις/συναντήσεις  με εκπροσώπους των 
Μονάδων Εφαρμογής, του ΚΟΑΠ, του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του Γραφείου του Δικτύου 
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (FADN), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του 
Τμήματος Γεωργίας, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων/συνεντεύξεων συλλέγηκαν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με: 

o την πρόοδο υλοποίησης των επιμέρους Μέτρων/Καθεστώτων,
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o τα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή τους,
o τον προγραμματισμό περαιτέρω ενεργοποίησης των επιμέρους παρεμβάσεων του ΠΑΑ,
o την αποτύπωση και τη διάγνωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας και 

δημοσιότητας των Μέτρων/Καθεστώτων
o την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
o τον εντοπισμό τυχόν λειτουργικών/οργανωτικών αδυναμιών και προβλημάτων στελέχωσης 

των εμπλεκομένων μονάδων και υπηρεσιών
o την πρόοδο ανάπτυξης και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης 

του ΠΑΑ
o συγκεντρώθηκαν δεδομένα από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και το τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης αναφορικά με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των Υδάτινων Σωμάτων 
της Κύπρου
Τον Ιούνιο του 2019 υποβλήθηκε η έκθεση Αξιολόγησης έτους 2019 η οποία αποτέλεσε και 
την βάση για την σύνταξη του έβδομου Κεφαλαίου της Ετήσιας έκθεσης Υλοποίησης 2019

Η Έκθεση περιελάμβανε τα ακόλουθα κεφάλαια

o Περιγραφή του συστήματος για την απάντηση των Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης.
o Υπολογισμός και σχολιασμός των τιμών των κοινών και πρόσθετων δεικτών.
o Απάντηση των Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης και υπολογισμός των δεικτών 

επιπτώσεων.
o Ανάλυση της προόδου εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης.
o Ανάλυση της εφαρμογής του Προγράμματος σε σχέση με την χρηματοοικονομική 

υλοποίηση και τους ποσοτικοποιημένους στόχους.
o Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του 

Προγράμματος.
 
Αξιολόγηση Μέτρου 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο  του Δικτύου ΦΥΣΗ  2000»
Τον Απρίλιο του 2019 ανατέθηκε η Αξιολόγηση του Μέτρου 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο  
του Δικτύου ΦΥΣΗ  2000» με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο ου 2019 και με στόχο 
την διάγνωση των αιτιών που οδηγούν στην μικρή συμμετοχή των γεωργών στις 
προκηρύξεις του Μέτρου.
Αξιολόγηση Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων
Τον Δεκέμβριο του 2019 υποβλήθηκε από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης ειδική έκθεση 
Αξιολόγησης για την μέτρηση των επιπτώσεων των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων  (Μέτρα 
10.1 και 10.2)  του ΠΑΑ 2014-2020 στους δείκτες επιπτώσεων  Ι10. Άντληση νερού στον 
τομέα της γεωργίας και  Ι 11 . Ποιότητα του νερού.  Η διενέργεια ειδικής έκθεσης 
αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαία λόγω της πληθώρας των επιμέρους τύπων δράσεων που 
περιλαμβάνουν  τα Αγροπεριβαλλοντικά  Μέτρα  αλλά και της πολύ μεγάλης σημασίας που 
έχει το θέμα της  Διαχείρισης των υδάτων (ποιοτικής και  ποσοτικής) για την βιωσιμότητα 
της Κυπριακής Γεωργίας.
Στην έκθεση περιλαμβανόταν και μια παρουσίαση «καλών πρακτικών» από 
αγροπεριβαλλοντικά και δασικά μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο 
την ενημέρωση τόσο της Διαχειριστικής Αρχής αλλά και των φορέων εφαρμογής. 
Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2021-2027
Τον Σεπτέμβριο του 2019 προκηρύχθηκε  διαγωνισμός για την ανάθεση σε  εξωτερικό 
Αξιολογητή για την εκπόνηση της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΓΠ και την διεξαγωγή μελέτης εκτίμηση επιπτώσεων στο Περιβάλλον . Η επιλογή του 
αναδόχου  και η υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.
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Δράσεις προώθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
 Τον Ιούνιο του 2019 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του 2019 στην 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 Τον Οκτώβριο του 2019 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του 2019 σε ημερίδα 

που διοργανώθηκε  για την ενημέρωση των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων των εκπροσώπων 
της αυτοδιοίκησης και των μη περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις προτεραιότητες της  νέας ΚΑΠ 
και την έναρξη της  διαβούλευσης για την κατάρτιση του  Στρατηγικού Σχεδίου 201-2027 .

Διοργάνωση εργαστηρίου

 Τον Νοέμβριο διοργανώθηκε επίσης σε συνεργασία με το Helpdesk του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 
Αξιολόγηση της Αγροτικής Ανάπτυξης  η ετήσια  συνάντηση για την βελτίωση των ικανοτήτων  σε θέματα 
αξιολόγησης  EVALWORK 2019 στην οποία παρευρέθηκαν 15 στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής των 
Μονάδων εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών.   

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)

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, η 
Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να διασφαλίζει τη λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την 
καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή 
στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους 
και προτεραιότητες. Την ευθύνη για την ετοιμασία σχετικού πληροφοριακού συστήματος έχει ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ του ΚΟΑΠ και εξωτερικού αναδόχου υπεγράφη συμφωνία για παροχή υπηρεσιών 
ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης των λογισμικών εφαρμογών του ΠΑΑ 2014-2020.  Η σύμβαση 
προέβλέπε την ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών που καλύπτουν τις λειτουργίες υποδοχής και 
καταχώρησης των αιτήσεων των Δικαιούχων του ΠΑΑ, των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων των 
αιτήσεων, πληρωμών, ενστάσεων, καταχώρησης παρατυπιών και επιβολής ποινών, καθώς και της εξαγωγής 
στατιστικών στοιχείων και δεικτών παρακολούθησης. Η σύμβαση κάλυψε 18 Μέτρα/Καθεστώτα του ΠΑΑ, 
καθώς και το σύνολο των δεικτών του Προγράμματος.  Εφαρμογές λογισμικού που καλύπτουν τα υπόλοιπα 
Μέτρα/Καθεστώτα του ΠΑΑ υλοποιούνται εσωτερικά από τον ΚΟΑΠ και ολοκληρώθηκαν εντός του 2019.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των εκταρικών Μέτρων οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του 
διαδικτυακού συστήματος EAS, που παρέχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση στον αιτητή να δηλώσει τα 
γεωχωρικά στοιχεία του τεμαχίου, μέσω σχετικής εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης του 2019 ο Σύμβουλος Αξιολόγησης υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για την 
βελτίωση της συγκέντρωσης δεδομένων που σχετίζονται κυρίως με το Μέτρο 4.1 και πρότεινε επίσης την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού στην Μονάδα Εφαρμογής για την κάλυψη των αναγκών του Μέτρου 
4.2 (ώστε να καταχωρούνται τα πεδία των αιτήσεων και να αντλούνται δεδομένα εκτιμήσεις των δεικτών). 
Το λογισμικό για την κάλυψη των αναγκών του Μέτρου 4.2 έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.  Για την 
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στη συλλογή δεδομένων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην κατάσταση του 
περιβάλλοντος της Κύπρου, καθώς και τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, αναφορικά με τη 
βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα των υδάτων, την ποιότητα του αέρα και την 
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κλιματική αλλαγή, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει  ορισθεί ως αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση του 
συνόλου των υφιστάμενων στατιστικών στοιχείων.

Τέλος για τη συλλογή δεδομένων για τον αγροπεριβαλλοντικό δείκτη των πουλιών ανατέθηκε ειδική 
μελέτη στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου που υποβλήθηκε το 2019 και αποτέλεσε κρίσιμη εισροή για 
τον υπολογισμό της συμβολής του Προγράμματος στην διατήρηση της βιοποικιλότητας
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2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line

Publisher/Editor Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ

Author(s) Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος TERAA CYPRIA 

Title Ανάθεση Σύμβασης σχετικά με Υπηρεσίες για το Μ12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
Δικτύου ΝATURA 2000» 

Abstract Αντικείμενο της αξιολόγησης ήταν η διερεύνηση των βασικών λόγων που οδηγούν 
στην μειωμένη συμμετοχή γεωργών και κτηνοτρόφων στα υπομέτρα 12,1.1 και 12.1.2 
και η διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων για την προώθηση των συγκεκριμένων 
μέτρων 

URL http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/3458ADE9354B6418C22584FC004132F0

Publisher/Edito
r

Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ

Author(s) Ένωση Εταιρειών ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΦΙΛΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ 

Title Αξιολόγηση Αγρο-περιβαλλοντικών Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 

Abstract Η Έκθεση αφορούσε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (άρθρο 28)» καθεστώτων του  και 
συγκεκριμένα στις τιμές των  δεικτών  επιπτώσεων Ι10 και Ι11

Η έκθεση διαρθρωνόταν στα ακόλουθα κεφάλαια

Αποτίμηση της εξέλιξης της εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικων μέτρων στο ΠΑΑ 2014-
2020

Αποτίμηση της συμβολής των αγροπεριβαλλοντικων μέτρων στις τιμές του  δείκτη 
επιπτώσεων Ι10. Άντληση νερού στον τομέα της γεωργίας / σύνολο.

Αποτίμηση της συμβολής των αγροπεριβαλλοντικων μέτρων στις τιμές του  δείκτη  
επιπτώσεων Ι 11Ποιοτητα του νερού / δυνητικό πλεόνασμα αζώτου/ φωσφόρου σε 
γεωργική γη / νιτρορυπανση σε γλυκά ύδατα - επιφανειακά ύδατα / υπόγεια ύδατα

Καλές πρακτικές αγροπεριβαλλοντικών   γεωργικών και δασικών μέτρων

Σχεδιασμός ενισχύσεων που καταβάλλονται με  βάση τα αποτελέσματα για την 
βιοποικιλοτητα (Result based Agrienvironmental schemes)

URL http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/7D857D6F3ECA3E8FC22584FC003FC99
C
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings

 Τελική  Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 2019  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος καθίσταται 
εξαιρετικά δύσκολη λόγω :
• του περιορισμένου αριθμού ολοκληρωμένων έργων
• της περιορισμένη προόδου (σε πληρωμές και βαθμό υλοποίησης)  σε βασικά Μέτρα που 
εξυπηρετούν την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας (Μ 4.1 , 4.2)
• της μηδενικής  υλοποίησης κρίσιμων Μέτρων για συγκεκριμένες περιοχές εστίασης  όπως το 
Μέτρο 9, 16, 19
Η εργασία αξιολόγησης έχει όμως δώσει μια σειρά συμπερασμάτων τα οποία συνοψίζονται στα 
παρακάτω σημεία.
1. Καταγράφεται σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην βελτίωση της Βιοποικιλότητας όπως 
αποτυπώνεται στην  αύξηση της τιμής του Δείκτη  FBI 
2. Σημειώνεται η θετική συμβολή του Προγράμματος στην βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
όπως αποτυπώνεται :
(ι)  στην πτωτική τάση των τιμών της περίσσειας Αζώτου και Φωσφόρου παρά  τις σημαντικές 
αποκλίσεις των τιμών μεταξύ  EUROSTAT και μετρήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Πρώτης 
Αξιολόγησης
(ιι) στην αύξηση του αριθμού των  υδατίνων σωμάτων (επιφανειακών και υπογείων)  με ποιότητα 
υδάτων που χαρακτηρίζονται ως υψηλής  και τον περιορισμό  των Υ.Σ με ποιότητα Μέτρια – Κακή
3.         Καταγράφεται οριακή βελτίωση στην ποσοτική διαχείριση των υδάτων (εξοικονόμηση), 
στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για την Κύπρο λόγω της υπεράντλησης που ασκείται στα υπόγεια ύδατα. 
Πολύ σημαντική κρίνεται η συμβολή του έργου του Τμήματος Υδάτων για την αξιοποίηση 
ανακυκλούμενου νερού για σκοπούς άρδευσης, έργο που πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για 
αντίστοιχα έργα. Αντίθετα μικρή κρίνεται η συμβολή των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων λόγω της 
περιορισμένης έκτασης  (ουσιαστικά μόνο το καθεστώς της αμειψισποράς στις πατάτες συμβάλλει).
4.         Σημειώνεται αδυναμία μέτρησης των επιπτώσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας λόγω 
απουσίας στόχευσης στην προτεραιότητα 5Β, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθούν υπόψη  οι 
μέτριες επιδόσεις της γεωργίας αλλά και της πρώτης μεταποίησης στην ενεργειακή ένταση.
5.         Καταγράφεται αδυναμία μέτρησης της συμβολής του Προγράμματος στην μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά σημειώνεται επίσης ότι σε αυτό το θέμα οι επιδόσεις  της 
κυπριακής γεωργίας είναι ιδιαίτερα καλές. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπομπές αμμωνίας  που 
αναδεικνύουν το θέμα της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων ως πρώτης προτεραιότητας 
για την επίτευξη των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030. Η σωστή 
διαχείριση της κοπριάς θα συμβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αφού η χρήση 
λιπασμάτων βρίσκεται υπό ικανοποιητικό έλεγχο.
6.         Σημειώνεται η οριακή συμβολή του Προγράμματος στην δημιουργία απασχόλησης , στην 
αύξηση του ΑΕΠ αλλά και στην μείωση της φτώχιας λόγω της πολύ περιορισμένης προόδου στην 
υλοποίηση των Μέτρων που συμβάλλουν στις περιοχές εστίασης 6 Α & 6Β που όμως είναι 
απολύτως αναμενόμενο με βάση την περίοδο πραγματικής υλοποίησης του Προγράμματος (3 έτη).
7.         Εντοπίζεται αδυναμία εκτίμησης της συμβολής του Προγράμματος στην προώθηση της 
καινοτομίας αλλά και αναγκαιότητα ενίσχυσης των δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.
8.         Η πολύ περιορισμένη πρόοδος στην υλοποίηση του Μέτρου 19.2 δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων  για την εκτίμηση της συμβολής του Προγράμματος στην διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης των Αγροτικών περιοχών.
9.         Ως αποτέλεσμα της μη υλοποίησης των Μέτρων Συνεργασίας εντοπίζεται υστέρηση στην 
προώθηση της ανάμεσα στους αγροτικούς φορείς
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10.       Σημαντική συμβολή του Π.Α.Α. στην ενίσχυση της αγελαδοτροφίας αλλά οριακή βελτίωση 
της  ανταγωνιστικότητας στην αιγοπροβατοτροφία
11.       Πολύ σημαντική πρόοδος στις δράσεις Δημοσιότητας του Προγράμματος 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1.         Επαναπροσδιορισμός των Ποσοτικών Στόχων με μείωση στις τιμές στόχου για τις 
προτεραιότητες  2α, 2β, 3α και ανακατανομή των πόρων μεταξύ καθεστώτων – Μέτρων.
2.         Επανεκτίμηση της λογικής της παρέμβασης αναφορικά με την στοχοθέτηση του  Μέτρου  
4.2 στην περιοχή εστίασης 6Α και ενδεχόμενης μεταφορά του στην περιοχή εστίασης 3Α.
3.         Ανασχεδιασμός των Μέτρων 4.1 και 4.2 σε περίπτωση επαναπροκήρυξης τους με στόχο την 
εστίαση τους σε δράσεις (α) μείωσης της χρήσης του νερού, (β) εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) 
αύξηση ενέργειας από ΑΠΕ και (δ) ενίσχυση των ορεινών περιοχών.
4.         Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Κατάρτισης,  Συμβουλών – 
Καινοτομίας και επανασχεδιασμός του με βάση τις Εθνικές Προτεραιότητες αλλά και τις απαιτήσεις 
του AKIS.
5.         Αναγκαιότητα προσαρμογής των αιτήσεων των αιτητών αλλά και του Πληροφοριακού 
Συστήματος στις απαιτήσεις Παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων που απορρέουν από 
την τήρηση των προβλέψεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
6.         Ενημέρωση των «εν δυνάμει δικαιούχων» των φορέων εφαρμογής αλλά και των φορέων 
χάραξης πολιτικής για  τις προτεραιότητες της ΚΑΠ 2021-2027 λόγω της έμφασης που αποδίδει στο 
περιβάλλον  και την κλιματική αλλαγή , την προώθηση της καινοτομίας, και την   στοχοκεντρική  
της προσέγγιση.
.

 Αξιολόγηση  Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Ι11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η συμβολή του Προγράμματος στην περιοχή εστίασης είναι ιδιαίτερα θετική και σημαντική όπως 
αποτιμάται από τον έλεγχο της νιτρορύπανσης και την απουσία άλλων μορφών ρύπανσης από ιόντα 
γεωργικής προέλευσης. Το δυνητικά πλεονάζων άζωτο και η νιτρορύπανση είναι ζητήματα που 
σχετίζονται με την διαχείριση της κοπριάς και τον έλεγχο της απόθεσή της στο έδαφος. Η 
κατάσταση των υπόγειων  νερών στην Κύπρο είναι εξαιρετική και διαρκώς βελτιούμενη εκτός λίγων 
και χωρικά εντοπισμένων εξαιρέσεων που μπορούν να στοχευθούν κατάλληλα και σε 
μακροπρόθεσμη βάση. Τόσο το άζωτο όσο και ο φωσφόρος στα υπόγεια ύδατα δεν είναι ζητήματα 
βραχυχρόνιας αντιμετώπισης. Τέλος, η εξαιρετική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και η 
χωρική συσχέτιση των δράσεων του Μ.10 με τις περιοχές που χρειάζονται υποστήριξη για να 
βελτιώσουν την οικολογική τους κατάσταση σε «καλή» είναι πολύ ενθαρρυντική.
Συνοψίζοντας, η βαθμιαία αλλά σημαντική βελτίωση της ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εφαρμογής των Μέτρων 10 και 11 και τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους Η μεγάλη ποσοτική απόκλιση των τιμών πλεονάζοντος 
αζώτου και φωσφόρου μεταξύ των δεδομένων της  Eurostat και των τιμών της  πρόσφατης μελέτης  
δεν επιτρέπει την ποσοτική αποτίμηση της συμβολής του ΠΑΑ Με δεδομένο όμως ότι η τάση είναι 
πτωτική για την ποσότητα Ν,Ρ /Kg/Ha ΧΓΕ σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιοτικής 
κατάστασης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και την απουσία συγκεντρώσεων ζιζανιοκτόνων, 
αναδεικνύει άμεσα θετική επίπτωση και εξυπηρέτηση των στόχων του τομέα εστίασης 4Β. Πάντως 
από την εξέταση των δεδομένων διαφαίνεται να προκύπτει σημαντική επιβάρυνση των υδάτων από 
τη κοπριά, πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζουν τα υπό εξέταση μέτρα του ΠΑΑ αλλά ούτε και άλλα 
μέτρα δευτερεύουσας σημασίας και που διαφαίνεται να απαιτεί πρόσθετες παρεμβάσεις στο 
μέλλον..
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ι10. ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Η συμβολή του Προγράμματος στην μείωση της κατανάλωσης νερού  είναι ιδιαίτερα θετική και 
σημαντική όμως ποσοτικά θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσότερα και να έχει μεγαλύτερη 
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επίπτωση και επίδραση. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη διότι η απόληψη νερού οδηγεί την Κύπρο σε 
μακροπρόθεσμη υδατοπενία αλλά και επιβάλλει στην Κυπριακή γεωργία σοβαρότατους 
περιορισμούς κυρίως υπό τα δυσμενή  σενάρια κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις που στοχεύουν 
άμεσα την γεωργική εκμετάλλευση (ιδιωτικές επενδύσεις) στην περιοχή εστίασης 5Α ουσιαστικά  
δεν έχουν ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι δημόσιες επενδύσεις, όπως φάνηκε στην περίπτωση 
της χρήσης ανακυκλωμένου νερού, είναι πολλά υποσχόμενες διότι είναι γεωργικά αποδοτικές, 
περιβαλλοντικά αποδεκτές και  αποτρέπουν την σπατάλη υδάτινων πόρων.Οι αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις και κυρίως εκείνες που στοχεύουν την αμειψισπορά υδροβόρων καλλιεργειών έχουν επίσης 
πολύ καλή συνεισφορά στην διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επίσης οι αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις είναι χωρικά εντοπισμένες σε περιοχές όπου τα υπόγεια υδάτινα σώματα βρίσκονται υπό 
πίεση υπερβολικής απόληψης νερού. Όμως, ποσοτικά, η συνεισφορά τους δεν είναι τόσο σημαντική 
διότι αφορούν μικρή σχετικά έκταση. Επίσης, οι δράσεις αυτές, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στον 
περιορισμό των θρεπτικών, δεν ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση νερού. Θα μπορούσε 
ενδεχομένως κανείς να μελετήσει επιπλέον περιορισμούς στην άρδευση ως μέρος των υποχρεώσεων 
των γεωργών που επιδοτούνται από αυτές τις δράσεις με διαβάθμιση όσο αφορά τη χωροθέτηση της 
γεωργικής εκμετάλλευσης σε ζώνη υδροφόρου που πιέζεται από υπερβολική απόληψη νερού και 
άλλα συνοδευτικά κριτήρια που να σχετίζονται με τη διαχείριση και την κατανάλωση του νερού. 
Ανάθεση Σύμβασης σχετικά με Υπηρεσίες για το Μ12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Δικτύου 
ΝATURA 
Η Έκθεση αναδεικνύει ως βασικότερες αιτίες για την μη συμμετοχή των γεωργών την έλλειψη 
επαρκούς καθοδήγησης (πέραν της γενικής ενημέρωσης) για το Μέτρο, την  άγνοια των 
υποχρεώσεων που έχουν αναφορικά με την άσκηση της  γεωργικής δραστηριότητας  εντός των 
περιοχών του  Δικτύου όπως προσδιορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία στις περιοχές του Δικτύου, 
μικρότερος αριθμός θεωρούσε  μη ικανοποιητική την εισοδηματική αντιστάθμιση  και την δυσκολία 
εφαρμογής των δεσμεύσεων .   
 

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 12/06/2019

Title of 
communicati
on 
activity/event 
& topic of 
evaluation 
findings 
discussed/ 
disseminated

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 Παρουσίαση των 
συμπερασμάτων και συστάσεων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2019 παρουσίαση των 
απαντήσεων στα Κοινά Ερωτήματα 

Overall 
organiser of 

Διαχειριστική Αρχή 
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activity/ 
event

Information 
channels/ 
format used

Παρουσίαση από ανεξάρτητο αξιολογητή

Type of 
target 
audience

Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης

Approximate 
number of 
stakeholders 
reached

70

URL http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/145488E792C75A95C22584D500263C54?Op
enDocument

Date / Period 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Ανάρτηση αξιολογήσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020

Overall organiser of 
activity/ event

Διαχειριστική Αρχή

Information channels/ 
format used

Δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτυακού χώρου του ΠΑΑ 2014-2020

Type of target audience Η ανάρτηση απευθύνεται προς το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τα 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης

Approximate number 
of stakeholders reached

10000

URL http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/page71_gr/page71_gr?OpenDocument

Date / Period 31/10/2019

Title of communication 
activity/event & topic 
of evaluation findings 

Εργαστήρι διαβούλευσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό της νέας Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής 2021 -2027 Παρουσίαση των γενικών συμπερασμάτων 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος 2014-2020 
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discussed/ disseminated

Overall organiser of 
activity/ event

Διαχειριστική Αρχή

Information channels/ 
format used

Παρουσίαση από τον ανεξάρτητο αξιολογητή

Type of target audience Εκπρόσωποι Αγροτικών Οργανώσεων , Εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εκπρόσωπος 
Νέων Γεωργών, εκπρόσωποι φορέων για την Ισότητα των φύλλων, 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Στελέχη Υ

Approximate number 
of stakeholders reached

300

URL http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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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)

Ανασχεδιασμός των Μέτρων 4.1 και 4.2 σε περίπτωση επαναπροκήρυξης τους 
με στόχο την εστίαση τους σε δράσεις (α) μείωσης της χρήσης του νερού, (β) 
εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) αύξηση ενέργειας από ΑΠΕ και (δ) ενίσχυση των 
ορεινών περιοχών. (ενδιάμεση αξιολόγηση ΠΑΑ)

Follow-up carried out Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 υπήρξε στόχευση για τις 
ορεινές περιοχές για τις οποίες δεσμεύτηκε προϋπολογισμός ύψους 2.000.000 
ευρώ καθώς και για ειδικές δράσεις που περιλάμβανουν και τις ομαδικές 
αφαλατώσεις δεσμεύτηκε προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ.

Responsible authority 
for follow-up

Managing authority

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

Αναγκαιότητα προσαρμογής των αιτήσεων των αιτητών αλλά και του 
Πληροφοριακού Συστήματος στις απαιτήσεις Παρακολούθησης και 
συγκέντρωσης δεδομένων που απορρέουν από την τήρηση των προβλέψεων του 
Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ενδιάμεση αξιολόγηση)

Follow-up carried out Λήφθηκε υπόψη το σχόλιο και στην 2η προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 
προστέθηκαν πεδία για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων 

Responsible authority 
for follow-up

Paying agency

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

Επανεκτίμηση της λογικής της παρέμβασης αναφορικά με την στοχοθέτηση του 
Μέτρου 4.2 στην περιοχή εστίασης 6Α και ενδεχόμενης μεταφορά του στην 
περιοχή εστίασης 3Α (ενδιάμεση αξιολόγηση)

Follow-up carried out Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
οδεύει προς την ολοκλήρωση του δεν προγραμματίζεται η τροποποίηση της 
στοχοθέτησης του Μέτρου 4.2. Η εν λόγω σύσταση θα ληφθεί υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

Responsible authority 
for follow-up

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

Επαναπροσδιορισμός των Ποσοτικών Στόχων με μείωση στις τιμές στόχου για 
τις προτεραιότητες 2α, 2β, 3α και ανακατανομή των πόρων μεταξύ καθεστώτων 
– Μέτρων. (ενδιάμεση αξιολόγηση)

Follow-up carried out Θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντική τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013

Responsible authority 
for follow-up

Managing authority
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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 4ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 την 4η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε την επόμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί 
διαβούλευση με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Ανάμεσα στις κυριότερες αλλαγές που προωθήθηκαν ήταν:

α) ανακατανομές μεταξύ των μέτρων / Καθεστώτων του ΠΑΑ με κυριότερη την αύξηση του ποσού του 
Καθεστώτος 4.1 ενόψει της β΄ προκήρυξης του Καθεστώτος (ορεινές περιοχές, αιγοπροβατοτροφία, 
δράσεις ειδικού σκοπού) 

β) η απόσυρση της δράσης 4.3.3 «Εφαρμογή Καινοτομιών και τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα» και η 
ενίσχυση των πόρων της δράσης 4.3.2 «Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία»

γ) η εισαγωγή διευκρινήσεων ως αποτέλεσμα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα η 
διευκρίνιση αφορούσε την πρακτική της αγρανάπαυσης στα πλαίσια του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία»

 

2. Ανάθεση Υπηρεσιών για προώθηση της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Στη Στρατηγική Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχουν εντοπιστεί τρεις βασικές κατηγορίες αποδεχτών 
(κοινό – στόχος): α) τις αρμόδιες εθνικές αρχές του δημόσιου τομέα, β) τους πιθανούς δικαιούχους του 
ΠΑΑ 2014-2020 και γ) το ευρύ κοινό. Αξιολογώντας τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της στρατηγικής 
διαφαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση και ενημέρωση στις δύο πρώτες κατηγορίες αποδεχτών 
ενώ στην τρίτη κατηγορία (ευρύ κοινό) η αναγνωσιμότητα του ΠΑΑ χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης / 
βελτίωσης.  Σε ότι αφορά την τρίτη κατηγορία, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού για τα βασικά επιτεύγματα στην υλοποίηση του προγράμματος καθώς και την συμβολή του στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε στις 25 Οκτωβρίου 2019 σε 
ειδική ανάθεση υπηρεσιών. Τα παραδοτέα της εν λόγω ανάθεσης αφορούν την αξιολόγηση της Στρατηγικής 
και της εφαρμογής της και κυρίως την βελτίωση της αναγνωσιμότητας του ΠΑΑ στο ευρύτερο κοινό μέσα 
από την επιμέλεια και προώθηση άρθρων προς δημοσίευση σε τακτική βάση στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. Περισσότερα για τις δράσεις δημοσιότητας αναφέρονται στο κεφάλαιο 4β.

3. Ανάθεση Υπηρεσιών σχετικά με το Μέτρο 12: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000

Κατά την έγκριση της 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη 
Διαχειριστική Αρχή την διενέργεια ειδικής μελέτης σχετικά με το Μέτρο 12 ώστε να διαφανούν οι λόγοι για 
την περιορισμένη συμμετοχή των γεωργών στο Μ12. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή στις 23 
Απριλίου 2019 ανέθεσε στο περιβαλλοντικό ίδρυμα Terra Cypria την διενέργεια ειδικής για διερεύνηση των 
λόγων που οδήγησαν σε μειωμένη συμμετοχή των γεωργών στο Μ12 στη βάση ερωτηματολογίων. Στα 
πλαίσια της ίδιας Σύμβασης ανατέθηκε επίσης η διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας για προώθηση του 
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Μ12 ενόψει της προκήρυξης του έτους 2020.   

4. Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών

Στις 14 Μαρτίου 2019 υπογράφτηκε Σύμβαση με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου σε συνέχεια σχετικού 
ανοικτού διαγωνισμού σχετικά με την εκπόνηση του δείκτη πουλιών γεωργικών περιοχών (Farmland Bird 
Indicator) και του δείκτη κοινών πουλιών για δύο έτη (2019-2020) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 
δύο έτη. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2. 

5. Εκστρατεία ενημέρωσης για την β΄ προκήρυξη του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση των 
αιγοπροβάτων» 

Εντοπίζοντας την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των κτηνοτρόφων στο Μέτρο 14, η Διαχειριστική Αρχή 
σε μια προσπάθεια προώθησης της β΄ προκήρυξης του Μέτρου 14  ζήτησε από τους εμπλεκομένους φορείς 
να εντατικοποιήσουν την ενημέρωση σχετικά με την πραγματοποίηση της προκήρυξης. Προς αυτή την 
κατεύθυνση η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε προσωπικές επιστολές (πέραν των 2000 επιστολών) σε όλους 
τους εν δυνάμει δικαιούχους του Μέτρου.

Η προσπάθεια αυτή είχε θετικά αποτελέσματα αφού στην β΄ προκήρυξη του Μέτρου υπέβαλαν αίτηση 289 
αιτητές δηλώνοντας συνολικό αριθμό ζώων που ανέρχονται στα 122.639 ζώα.

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 55.79 30.69

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

E-management for beneficiaries [optional]
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            [%] 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 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 2019 
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 
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Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης και Ομάδα για την εφαρμογή του Leader την οποία 
στελεχώνουν ένας Λειτουργός Γεωργίας Α΄, ένας έκτακτος Λειτουργός Γεωργίας και ένας Επιθεωρητής 
Γεωργίας.

Β) 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 (προκειμένου για την Τεχνική Βοήθεια) 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 την Ερευνητική Κοινότητα (ΙΓΕ), εκπρόσωπος από την 
Επιστημονική Κοινότητα (ΤΕΠΑΚ), δυο αντιπρόσωποι από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα 
«Ανταγωνιστικότητα στη γεωργία», ένας αντιπρόσωπος από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Περιβάλλον», 
ένας αντιπρόσωπος από τη Θεματική Δικτυακή Ομάδα «Ανάπτυξη της υπαίθρου».

Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδριάσεις συνήθως δυο φορές το χρόνο.

Γ) Εταίροι:

Οι Αγροτικοί Εταίροι και 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 2019 αφορούν α) την 
ανταγωνιστικότητα στη γεωργία, β) το περιβάλλον και γ) την ανάπτυξη της υπαίθρου όπου είναι 
εγγεγραμμένα συνολικά και στις τρεις Θεματικές Ομάδες 48 μέλη. Επίσης, υπάρχουν και εγγεγραμμένοι 11 
Κρατικοί Οργανισμοί.

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). Μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2019 το ΕΑΔ λειτούργησε πλήρως στη βάση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο περιέχει τον 
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προσδιορισμό και την ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών, την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
αυτές, τη διαχείριση του Δικτύου, την οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την τεχνική 
βοήθεια για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία και την προώθηση συνεργασιών και προγραμμάτων 
καινοτομίας μέσα από μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Οι κυριότερες ενέργειες που προωθεί 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.

- Λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ως μέσο παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών, διασύνδεσης με 
άλλες ιστοσελίδες και πρόσβασης σε ηλεκτρονικά FORUM που σχετίζονται 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 του έντυπου τύπου.

- Συμμετοχή του ΕΑΔ σε ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν τις δράσεις του ΕΑΔ και 
γενικότερα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Συμμετοχή του ΕΑΔ στην Αγροτική Έκθεση.

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

- Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΑΔ.

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

- Παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του 2019, 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 δυο 
ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (e-newsletter) και με την έκδοση σε έντυπη μορφή άρθρων στο 
περιοδικό «Αγρότης». 

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 
2004-2020 για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου, στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου Κύπρου και αλλού.

            Στις 3 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής για να εγκρίνει τον 
προϋπολογισμό και το Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου (ΕΑΔ) για το έτος 2019. 
Στη συνέχεια, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) προχώρησε σε πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων από τα Μέλη του για δράσεις οι οποίες να τύχουν χρηματοδότησης από το Εθνικό Αγροτικό 
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Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) και οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δικτύου. 
Ακολούθως, στις 6 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η 16η συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου (ΕΑΔ), στην οποία εγκρίθηκαν 12 προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν 
από Μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Οι εκδηλώσεις που εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν το 
2019 είναι οι πιο κάτω:

1) Ημερίδα με θέμα: «Αντιμετώπιση των σοβαρότερων εχθρών λαχανοκομικών και θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών στην Κύπρο», η οποία πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου στις 8 
Μαΐου 2019 και πήραν μέρος 89 άτομα.

2) Εκδήλωση με θέμα: «Διατήρηση/ Φύλαξη των παραδοσιακών σπόρων και επανατοποθέτησή τους στη 
διατροφή των πολιτών», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2019 από την Ένωση Κυπρίων 
Αγροτών (ΕΚΑ) και πήραν μέρος περίπου 1000 άτομα.

3) Εκδήλωση με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΝΩΜΗ», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2019 από 
την Πράσινη Ασπίδα και πήραν μέρος περίπου 1600 άτομα.

4) Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη, βελτίωση και αξιολόγηση προϊόντων ορεινών και ημιορεινών 
μειονεκτικών περιοχών Τρόοδους», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2019 από την Νέα Αγροτική 
Κίνηση και πήραν μέρος 103 άτομα.

5) Εκδήλωση με θέμα: « Υπάρχει μέλλον για το Τρόοδος;» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 
2019 από τον Ευρωαγροτικό και πήραν μέρος 284 άτομα.

6) Ημερίδα με θέμα: «Νέες τάσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες-Σύγχρονες φυτεύσεις- Αντιχαλαζικά» , η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 από την Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ) και σε 
αυτήν πήραν μέρος 118 άτομα.

7) Συνέδριο με θέμα: «Η αξία των τοπικών προϊόντων και η χρήση τους στον αγροτουρισμό /τουρισμό της 
υπαίθρου», το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού στις 3 Οκτωβρίου 
2019 και συμμετείχαν 59 άτομα.

8) Το 1ο Παγκύπριο Πολιτιστικό Συνέδριο στο Φοινί με θέμα: "Η αγγειοπλαστική του χθες και του 
σήμερα", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2019 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας 
Λεμεσού Λτδ και συμμετείχαν 137 άτομα.

9) Το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Γάλακτος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019 από την 
Εθνική Επιτροπή Γάλακτος και σε αυτό συμμετείχαν 230 άτομα.

10) Παγκύπριο Συνέδριο Μελισσοκομίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 18 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 
2019 από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων και σε αυτό συμμετείχαν 88 άτομα.

11) Τη 2η Δασολογική Ημερίδα με θέμα: «Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών», η οποία 
πραγματοποιήθηκε από την Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων στις 23 Νοεμβρίου 2019 και σε αυτή 
συμμετείχαν 68 άτομα και

12) Ημερίδα με θέμα: «Πρακτική χρήση των κυπριακών βοτάνων σε συνδυασμό με ελαιόλαδο και 
μελισσοκέρι», που πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου την 1η 
Δεκεμβρίου 2019 και σε αυτή συμμετείχαν 58 άτομα.

Πέραν των εκδηλώσεων που πραγματοποίησαν τα Μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου, η 
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Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συμμετείχε ή/και διοργάνωσε 
διάφορες εκδηλώσεις για την αγροτική ανάπτυξη. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά περίπου 
11.603 άτομα. Οι δράσεις του Δικτύου για το 2019 ήταν:

 Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3 «Βραχυπρόθεσμες 
ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση», η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στις 6 Φεβρουαρίου 
2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας στην οποία συμμετείχαν 51 
άτομα.

 Ημερίδα με θέμα «Διατροφική ασφάλεια και ποιότητα φρούτων και λαχανικών»,  η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών στην οποία συμμετείχαν 118 άτομα.

 Εργαστήρι με θέμα: «Η σημασία της ποιότητας των τοπικών προϊόντων για την επίτευξη 
γαστρονομίας υψηλού επιπέδου», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) στις 22 Μαρτίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια 
στην οποία συμμετείχαν 74 άτομα.

 Ενημέρωση για τη Β΄ Προκήρυξη του Μέτρου 14 ΠΑΑ 2014-2020 «Καλή Διαβίωση των Ζώων- 
Αιγοπροβάτων», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας στην οποία συμμετείχαν 23 άτομα.

 Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί με τίτλο «Ο περί της Απονομής Σήματος 
Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας και 
συμμετείχαν 93 άτομα.

 Ημερίδα με τίτλο «Η Ασφαλής Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Ειδικές 
Περιοχές», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών και συμμετείχαν 76 άτομα.

 Διοργάνωση δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων στις 30 και 31 Ιουλίου 2019 με θέμα: «Παρουσίαση 
του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου και του Καθεστώτος 16.1 Φάση Ά, 
«Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για τη Γεωργία», Β’ Προκήρυξη. Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις συμμετείχαν 
εκπρόσωποι εταίρων του γεωργικού και δασικού τομέα.

 Δυο Τεχνικές Ημερίδες με τίτλο «Διαχείριση Κινδύνων», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 
18 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας και στην 
Αίθουσα του ΚΕΓΕ στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού και συμμετείχαν 86 άτομα.

 Ημερίδα με τίτλο «Νέες Προκλήσεις και νέα ΚΑΠ», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019 στην Αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτηρίου Διοίκησης της 
Ελληνικής Τράπεζας στην οποία συμμετείχαν 129 άτομα.

 Συμμετοχή στην Παγκύπρια - Αγροτική Γεωργική Έκθεση AGROEXPO 2019 με το περίπτερο 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε 
από τις 4 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2019 στο Περίπτερο 5 της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου. Το 
προσωπικό του Δικτύου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το κοινό και να το ενημερώσει για το 
Πρόγραμμα 2014-2020 και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται. Στην Αγροτική 
Έκθεση συμμετείχαν και τις τρεις μέρες λειτουργίας της περίπου 10000 άτομα.

 Ημερίδα Κατάρτισης Συμβούλων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με το Συμβούλιο Γεωπόνων στις 2 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας και συμμετείχαν 73 άτομα.

 Διαβούλευση για το προωθούμενο νομοσχέδιο για αναθεώρηση του υφιστάμενου Νόμου «Ο περί 
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της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 μέχρι 2015», η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών και συμμετείχαν 73 άτομα.

 Ημερίδα ενημέρωσης για τη Β΄ Προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και 
Τοπικές Αγορές», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας και συμμετείχαν 59 άτομα.

 Ημερίδα εκπαίδευσης συμβούλων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος 
Γεωργίας στην οποία συμμετείχαν 55 άτομα.

 Διαβούλευση για την Ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της Νέας Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής 2021-2027, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών και συμμετείχαν 126 άτομα.

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου και 
12 Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας δυο συνεδριάσεις των 
Μελών των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων "Ανταγωνιστικότητα στη γεωργία", "Περιβάλλον" και 
"Ανάπτυξη της Υπαίθρου" για εκλογή νέων αντιπροσώπων στη Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου Κύπρου.

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη προσκάλεσε το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Κύπρου (ΕΑΔ) σε εκδήλωση με θέμα «networX - Inspiring Rural Europe» που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες από τις 11-12 Απριλίου 2019 με αφορμή τα δεκάχρονα λειτουργίας των Αγροτικών Δικτύων 
στην Ευρώπη.

Λειτουργοί του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μέσω των συναντήσεων αυτών οι Λειτουργοί του Δικτύου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
την πορεία των εργασιών των άλλων Δικτύων και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Πιο 
συγκεκριμένα ένας Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας συμμετείχε σε σύσκεψη της υποομάδας LEADER 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 31 
Ιανουαρίου 2019 και σε εργαστήριο με θέμα «Simplified Cost Options: experience gained and new 
opportunities» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουνίου 2019. Επίσης, Λειτουργός από την 
Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου συμμετείχε στη 15η 
συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (15th NRNs Meeting και Meeting of French Regional Rural 
Networks & European National Rural Networks) που πραγματοποιήθηκε στο Πουατιέ της Γαλλίας στις 19 
και 20 Σεπτεμβρίου 2019. Λειτουργός του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου 
συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο «Agri Innovation Summit 2019» που πραγματοποιήθηκε στο Λιζιέ της 
Γαλλίας στις 25 και 26 Ιουνίου 2019. Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας συμμετείχαν στο 11th Rural 
Networks Steering Group Meeting στις Βρυξέλλες στις 13 Μαΐου 2019 και στο 6th Rural Networks 
Assembly Meeting που πραγματοποιήθηκε επίσης στις Βρυξέλες στις 16 Δεκεμβρίου 2019.

3) Δράσεις Επικοινωνίας

Αριθμός εκδηλώσεων: 18

Αριθμός εκδόσεων:

            - 2 e-newsletter
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            - 3 άρθρα Περιοδικό ΑΓΡΟΤΗΣ

            - 1 ενημερωτικό φυλλάδιο / έντυπα (ΕΣΚΚ)

            - Μεταφράσεις αναρτημένου πληροφοριακού υλικού

Αριθμός άλλων εργαλείων επικοινωνίας:

                -ανάρτηση ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού στις ιστοσελίδες ΕΣΚΚ και ΕΑΔ

            -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 : 2 παραδείγματα έργων

Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών

Θεματικά έργα: - Εκδηλώσεις από Μέλη του ΕΑΔ: 12

                           - Συμμετοχή στην Αγροτική Έκθεση: 1

                           - Ημερίδες για ενημέρωση για το ΠΑΑ 2014-2020: 12

                           - Συμμετοχή / παρουσίαση σε ημερίδες Μελών / Εταίρων: 3

                           - Διαβουλεύσεις: 3

Αριθμός δραστηριοτήτων του ENRD που συμμετείχε: 7

- LEADER: 2

- NRN Meeting: 1

- EIP-AGRI: 1

- Rural Network Steering Group Meeting: 1

- Rural Network Assembly Meeting: 1

- NetworX Inspiring Rural Europe: 1
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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 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 2019 και σχετίζονταν με τη δημοσιότητα των διαφόρων 
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν επιτευχθεί. Στις εφημερίδες και στους τηλεοπτικούς σταθμούς 
διοχετεύτηκε υλικό 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.

 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 2019 
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 
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Εφαρμογής. Έγινε προσπάθεια αναβάθμισης της ιστοσελίδας με αναρτήσεις άρθρων που 
δημοσιεύτηκαν στον εγχώριο Τύπο όπως επίσης και εκδηλώσεων που έγιναν εντός του 2019.
 2. Καταχώρηση σε εφημερίδες/περιοδικά 

 Είχε τεθεί ως στόχος κατά το 2019 η δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο αυξημένου αριθμού άρθρων, 
συνεντεύξεων και γενικά θεμάτων που σχετίζονται με τις δράσεις και τα μέτρα του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2020.

 Δημοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν στον Τύπο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους αγρότες. 
Ξεχωρίζουν τα άρθρα που παρουσιάζουν τα έργα των αγροτών που επωφελήθηκαν από τα μέτρα του 
Προγράμματος. Η δημοσιότητα τέτοιων έργων βοηθά στο μέγιστο δυνατό τις προσπάθειες της 
Διαχειριστικής Αρχής αναφορικά με την ανταπόκριση που είναι αναγκαία να υπάρχει για τα διάφορα 
μέτρα που θα προκηρυχθούν στο μέλλον.

 Κατά το 2019 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. 

 Αναπτυχθήκαν εξαιρετικές συνεργασίες με δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα γεωργικά 
ρεπορτάζ των εφημερίδων. Συνεργασίες που 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 2019 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, στο ευρύ κοινό. 

 Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
σε συνεργασία με τις Τεχνικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε στην ετοιμασία 
του έντυπου μαγειρικής «Ο τόπος μας… στο πιάτο σας». Στόχος ήταν η ανάδειξη της παράδοσης και 
των τοπικών προϊόντων. Στο έντυπο συμπεριλήφθηκαν παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής, ενώ 
παράλληλα σε κάθε σελίδα γινόταν αναφορά στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Το εν λόγω έντυπο τυπώθηκε σε 40 χιλιάδες αντίτυπα και διανεμήθηκε με τις 
κυριακάτικες εκδόσεις των 4 καθημερινών εφημερίδων. Επρόκειτο για μια προσπάθεια ανάδειξης 
των τοπικών προϊόντων και της παραδοσιακής μαγειρικής, αλλά και μια απόδειξη πως τα απλά 
υλικά του τόπου μας μπορούν να γίνουν γαστρονομικές νοστιμιές.
 

 Η μαγειρική αγκαλιάστηκε από το κοινό, γι’ αυτό και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ αποφάσισε να 
προχωρήσει στην επανέκδοσή της. Σε αυτό ζητήθηκε η βοήθεια του Συνδέσμου Οινοποιείων 
Κύπρου και των οινοχόων. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση. Συγκεκριμένα προχώρησαν στον 
συνδυασμό της κάθε συνταγής μαγειρικής με ένα τύπο κρασιού, δίδοντας και λεπτομέρειες 
αναφορικά με τα υλικά και τη σύσταση των κρασιών. 
 

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

 Το έντυπο μαγειρικής «Ο τόπος μας …στο πιάτο σας» παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο κτήριο του Υπουργείο Γεωργίας. Μάγειρες των Τεχνικών Σχολών 
με τους μαθητές τους μαγείρεψαν για το κοινό και τους προσκεκλημένους, ενώ η εκδήλωση 
καλύφθηκε δημοσιογραφικά από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τις εφημερίδες και τα 
περιοδικά του νησιού. Επιπλέον, έγιναν τηλεοπτικές εκπομπές με μοναδικό θέμα αναφοράς 
το έντυπο μαγειρικής.

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί συγκεντρώσεις 
για την προβολή του Προγράμματος, ενώ ο Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί επαρχιακές και 
περιφερειακές συγκεντρώσεις για την παροχή τεχνικής ενημέρωσης επί των μέτρων του 
Προγράμματος. Οι Μονάδες Εφαρμογής διοργανώνουν ενημερωτικές συγκεντρώσεις εφόσον κριθεί 
σκόπιμο.

 Συμμετοχή στη Αγροτική Έκθεση. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετείχε με το περίπτερο του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Αγροτική Έκθεση που 
πραγματοποιήθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019 στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στην 
Λευκωσία. Προσωπικό του Δικτύου, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το κοινό και να το 
ενημερώσει για το ΠΑΑ 2014-2020 και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται.

 Περιφερειακές ενημερωτικές συγκεντρώσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την 
προκήρυξη των εκταρικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΟΑΠ).

 Προβολή στην έκθεση Γαστρονομίας Ho.Re.Ca 2019 που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Νοέμβριου 
έως 1ην Δεκέμβριου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκύπρια 
έκθεση που καλύπτει τις ανάγκες όλων των επαγγελματιών του επισιτιστικού, ξενοδοχειακού και 
τουριστικού κλάδου. Το ΠΑΑ ήταν χορηγός σε διαγωνισμό μαγειρικής στην κατηγορία: «High 
School – Two Modem Cypriot Menu».
5 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού

 Τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα
Εντός του 2019 προβλήθηκαν 3 τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα.
Στόχος των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ήταν η προβολή του έργου του ΠΑΑ 2014-2020 
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξης, στην ευρύτερη κοινωνία και 
η γνωστοποίηση των σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την ανάπτυξη της κυπριακής 
γεωργίας και της υπαίθρου.
Τα διαφημιστικά μηνύματα είχαν τα ακόλουθα θέματα:

 Ανταγωνιστικότητα / εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 Προστασία του Περιβάλλοντος
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο

6.Συνεντεύξεις – Ομιλίες 
Σε συνεντεύξεις του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωνε 
για την πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και των επιτευγμάτων του.
Επιπρόσθετα λειτουργοί της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και των Μονάδων Εφαρμογής 
συμμετείχαν σε τηλεοπτικές εκπομπές  στο πλαίσιο των οποίων ενημέρωναν το κοινό για το ΠΑΑ 
2014-2020.
7.Διαφημιστικά δώρα
Ετοιμασία προωθητικού αντικειμένου που αφορούσε οικολογικές επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες 
ευρείας χρήσης.
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Δημοσιευση 1

Δημοσιευση 2
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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



79

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

2014-2019 0.22 10.71

2014-2018 0.16 7.79

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

2.05

Focus Area 1B

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

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

2014-2019 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

2014-2019 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 2014-2019 19,705,384.38 115.78 4,142,488.12 24.34 17,020,000.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 991,274.00 132.17 129,991.15 17.33 750,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 12,991.15 6.50 200,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 242.00 80.67 300.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 18,706,110.38 120.53 4,000,496.97 25.78 15,520,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 6,554,977.40 17.57 37,300,000.00

M04.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 3,741,591.76 25.77 14,520,000.00

M04.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 55.00 13.75 400.00

M04.3 O1 - Total public expenditure 2014-2019 258,905.21 25.89 1,000,000.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 8,000.00 1.07 12,000.00 1.60 750,000.00
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Focus Area 2B

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

2014-2019 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 2014-2019 24,481,700.00 90.91 4,001,307.29 14.86 26,930,000.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 126,700.00 50.68 250,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 250,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 300.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 19,500,000.00 99.09 1,936,307.29 9.84 19,680,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 9,992,408.61 32.91 30,360,000.00

M04.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 25.00 11.11 225.00

M06 O1 - Total public expenditure 2014-2019 4,855,000.00 69.36 2,065,000.00 29.50 7,000,000.00

M06 O2 - Total investment 2014-2019 4,574,570.00 30.50 15,000,000.00

M06.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,065,000.00 29.50 7,000,000.00

M06.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 198.00 66.00 300.00
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Focus Area 3A

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

2014-2019 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

2014-2019

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 2014-2019 3,267,064.43 22.00 1,475,117.35 9.93 14,850,000.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 280,671.00 80.19 199,582.79 57.02 350,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 47,308.80 94.62 50,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 967.00 241.75 400.00

M03 O1 - Total public expenditure 2014-2019 458,018.15 15.27 375,734.01 12.52 3,000,000.00

M03.1
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 247.00 82.33 300.00

M09 O1 - Total public expenditure 2014-2019 103,212.48 3.44 103,212.22 3.44 3,000,000.00

M09 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 10.00

M09
O9 - Number of holdings 
participating in supported 
schemes

2014-2019 1,000.00

M14 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,212,397.80 31.61 794,588.33 11.35 7,000,000.00

M14
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 90.00 45.00 200.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 212,765.00 14.18 2,000.00 0.13 1,500,000.00

M16.4
O9 - Number of holdings 
participating in supported 
schemes

2014-2019 300.00
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Priority P4

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

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

2014-2019

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

2014-2019

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

2014-2019 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

2014-2019 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

2014-2019 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

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

P4 O1 - Total public expenditure 2014-2019 98,981,606.72 88.30 70,973,413.21 63.31 112,100,992.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 165,553.00 110.37 35,345.71 23.56 150,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 150,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 1,200.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,473,969.00 49.13 3,000,000.00
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M08.3
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 80.00

M08.4 O1 - Total public expenditure 2014-2019 500,000.00

M08.5 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,500,000.00

M08.5 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 93.00

M08.5 O5 - Total area (ha) 2014-2019 30,050.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 39,920,886.83 75.93 27,687,683.80 52.66 52,575,992.00

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 30,408.80 82.76 36,742.00

M11 O1 - Total public expenditure 2014-2019 14,194,791.50 101.39 9,610,524.28 68.65 14,000,000.00

M11.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 1,962.19 184.07 1,066.00

M11.2 O5 - Total area (ha) 2014-2019 6,952.01 229.14 3,034.00

M12 O1 - Total public expenditure 2014-2019 216,464.25 21.65 1,000,000.00

M12.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 1,691.00

M13 O1 - Total public expenditure 2014-2019 43,009,942.14 104.90 33,639,859.42 82.05 41,000,000.00

M13.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 7,748.27 82.87 9,350.00

M13.2 O5 - Total area (ha) 2014-2019 105,328.07 115.55 91,151.00

M13.3 O5 - Total area (ha) 2014-2019 9,966.09 184.66 5,397.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 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

2014-2019 6.49 15.69

2014-2018 6.11 14.77

2014-2017 6.01 14.53

2014-2016

5A

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

2014-2015

41.37

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

5A O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,949,118.00 21.12 2,337,089.83 16.74 13,962,543.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 119,118.00 39.71 117,984.00 39.33 300,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 50,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 200.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 2,830,000.00 37.73 2,015,745.83 26.88 7,500,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 2,323,918.94 20.21 11,500,000.00

M04 O5 - Total area (ha) 2014-2019 1,836.34 18.41 9,976.00

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 7.00 1.56 450.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 201,360.00 3.39 5,937,543.00

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 1,642.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0.00

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 2014-2019 30,725.00 10.24 30,725.00 10.24 300,000.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 30,725.00 20.48 30,725.00 20.48 150,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 50,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 200.00

M16 O1 - Total public expenditure 2014-2019 150,000.00

Focus Area 5C

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

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 2014-2019 8,480,000.00 212.00 10,699,583.60 267.49 4,000,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 8,480,000.00 212.00 10,699,583.60 267.49 4,000,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 18,687,386.40 186.87 10,000,000.00

M04.1
M04.3

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 81.00 54.00 150.00
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Focus Area 5D

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

2014-2019 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 2014-2019 1,183,603.00 57.74 186,293.96 9.09 2,050,000.00

M01 O1 - Total public expenditure 2014-2019 66,402.00 132.80 50,000.00

M01.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 50,000.00

M01.1 O12 - Number of participants 
in trainings 2014-2019 200.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,117,201.00 55.86 186,293.96 9.31 2,000,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 420,640.40 8.41 5,000,000.00

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 7.00 14.00 50.00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Number of Livestock 
Units supported (LU) 2014-2019 1,656.00 11.04 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

2014-2019 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

2014-2019

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 2014-2019 6,898,411.45 138.34 1,393,177.25 27.94 4,986,465.00

M08 O1 - Total public expenditure 2014-2019 5,938,843.33 169.68 1,019,949.72 29.14 3,500,000.00

M08.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 265,445.57 26.54 1,000,000.00

M08.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 23.05 60.66 38.00

M08.3 O1 - Total public expenditure 2014-2019 581,444.57 29.07 2,000,000.00

M08.5 O1 - Total public expenditure 2014-2019 137,874.58 27.57 500,000.00

M08.5 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 4.00 57.14 7.00

M10 O1 - Total public expenditure 2014-2019 959,568.12 64.55 373,227.53 25.11 1,486,465.00

M10.1 O5 - Total area (ha) 2014-2019 3,223.11 86.81 3,713.00

Focus Area 6A

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

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 2014-2019 20,097,054.00 133.98 5,672,578.69 37.82 15,000,000.00

M04 O1 - Total public expenditure 2014-2019 20,097,054.00 133.98 5,672,578.69 37.82 15,000,000.00

M04 O2 - Total investment 2014-2019 13,052,897.00 58.01 22,500,000.00

M04
O4 - Number of 
holdings/beneficiaries 
supported

2014-2019 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

2014-2019 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

2014-2019 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

2014-2019 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 2014-2019 18,202,537.94 67.67 11,081,821.42 41.20 26,900,000.00

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2019 12,180,477.00 84.59 8,848,609.29 61.45 14,400,000.00

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

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

2014-2019 44,386.00 11.10 400,000.00

M07.2 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 10.00 100.00 10.00

M07.4 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 16.00 320.00 5.00

M07.5 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 8.00 266.67 3.00

M19 O1 - Total public expenditure 2014-2019 6,022,060.94 48.18 2,233,212.13 17.87 12,500,000.00

M19 O18 - Population covered by 
LAG 2014-2019 106,723.00 106.72 100,000.00

M19 O19 - Number of LAGs 
selected 2014-2019 4.00 100.00 4.00

M19.1 O1 - Total public expenditure 2014-2019 155,866.48 77.93 200,000.00

M19.2 O1 - Total public expenditure 2014-2019 575,783.73 6.19 9,300,000.00

M19.3 O1 - Total public expenditure 2014-2019 37,623.74 7.52 500,000.00

M19.4 O1 - Total public expenditure 2014-2019 1,463,938.18 58.56 2,500,000.00
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Focus Area 6C

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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6C

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

2014-2015

46.19

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

6C O1 - Total public expenditure 2014-2019 589,050.00 98.18 600,000.00

M07 O1 - Total public expenditure 2014-2019 589,050.00 98.18 600,000.00

M07.3

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

2014-2019 400,000.00

M07.3 O3 - Number of 
actions/operations supported 2014-2019 1.00
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Documents

Document title Document type Document date Local reference Commission 
reference

Checksum Files Sent 
date

Sent 
By

Citizens' summary Citizens' summary 15-06-2020 Ares(2020)5088985 947140872 citizens summary 29-
09-
2020

nmavroyi

AIR Financial 
Annex 
2014CY06RDNP001

Financial annex 
(System)

18-03-2020 Ares(2020)5088985 506109101 AIRfinancialAnnex2014CY06RDNP001_el.pdf 29-
09-
2020

nmavroyi
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