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ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΑΔ 2014-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Σχέδιο Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) αποτελεί ανάλυση και εξειδίκευση της
Προτεραιότητας 6 του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ «Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις πληροφόρησης και
δημοσιότητας του ΕΑΔ, αλλά και διάδοση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική
Ανάπτυξη (ENRD) και του Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την
Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας (Δίκτυο EIP-AGRI)». Η διασύνδεση, η επικοινωνία, η
διάχυση και η ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης αποτελούν βασικούς στόχους του
ΕΑΔ. Η επικοινωνία αποτελεί όχι μόνο ένα κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά
και αναπόσπαστο μέρος των αναγκαίων για την υλοποίησή του προϋποθέσεων.
Πολύτιμη θεωρείται και η πληροφορία που μπορεί να αντληθεί από το Σχέδιο Στρατηγικής Δημοσιότητας
και Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), με το οποίο υπάρχει
συνάφεια και συμπληρωματικότητα.
Μέσω του Σχεδίου Επικοινωνίας επιδιώκεται η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας τόσο της
ΕΥΔ ΠΑΑ και της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας με τα μέλη του, όσο και των μελών μεταξύ τους.
Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης
και η πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη
της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατ’ επέκταση η βελτίωση
της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας του Προγράμματος και των
επιμέρους Μέτρων του. Παράλληλα, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 το Σχέδιο Επικοινωνίας
περιλαμβάνει και δράσεις προώθησης της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της ΕΣΚ μέσω της σύστασης και λειτουργίας Υποδικτύου
Καινοτομίας.
Η επιστράτευση όλων των μέσων και εργαλείων επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την προηγμένη γνώση σε
αυτό τον τομέα κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εδραιωθεί η δικτύωση ως μοχλός ουσιαστικής
συνεργασίας και πρακτικής ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας.
Με στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του ΕΑΔ και των μελών του, καθώς
και στις εξελίξεις της αγροτικής πολιτικής, οι δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας που παρουσιάζονται
στο παρόν Σχέδιο δεν είναι δεσμευτικά, ενώ θα εξειδικεύονται ανά έτος με συγκεκριμένες δραστηριότητες
και προϋπολογισμό.
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Προτεραιότητα 6: Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ , αλλά και διάδοση των δράσεων του ENRD και του Δικτύου EIPAGRI
Στόχοι Προτεραιότητας 6
Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του
ΠΑΑ

Αύξηση της συμμετοχής όλων των
εμπλεκομένων στην υλοποίηση της
αγροτικής ανάπτυξης
Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των
δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη
της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία,
την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και
τις αγροτικές περιοχές

Οι επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΑΔ αποβλέπουν κυρίως στην :
 Προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΑΔ, του ΠΑΑ, του ΥΠΑΑΤ και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως συντελεστών για την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής.
 Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό
χώρο
 Πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού, των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το ΠΑΑ και
την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
 Ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, την
προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη διατροφή κ.ά.
 Προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται
στην αγροτική ανάπτυξη και προβολή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που θα αποκομιστούν.
 Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΕΑΔ, του ENRD, του Δικτύου EIP-AGRI και
των λοιπών αγροτικών δικτύων και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη.
 Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο
σύνολο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας καθώς και του Δικτύου EIP-AGRI σε θέματα
που αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία.
 Πληροφόρηση των εν δυνάμει δικαιούχων του Μέτρου της Συνεργασίας σχετικά με τις δυνατότητες σύστασης
Επιχειρησιακών Ομάδων για την υλοποίηση έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης
Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, αλλά και για τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020.
 Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας, του ENRD
και του Δικτύου EIP-AGRI.
 Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή
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αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
 Διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του ΠΑΑ.
 Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ.

Δείκτες Αξιολόγησης δράσεων πληροφόρησης & επικοινωνίας*
Δείκτες Υλοποίησης

Δείκτες Αποτελέσματος

Δείκτες Επίπτωσης

Δείκτες Ποιότητας

Αριθμός ημερίδων
Αριθμός έντυπων
Διαδικτυακός τόπος
Αριθμός δράσεων σε συνεργασία με μέλη του ΕΑΔ
Αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδα
Δελτία τύπου που έχουν δημοσιευθεί
Αριθμός μεμονωμένων επισκεπτών στον διαδικτυακό τόπο
Αριθμός Θεματικών Ομάδων Εργασίας
Προστιθέμενη αξία στο ΠΑΑ
Βελτίωση της εφαρμογής του ΠΑΑ
Βαθμός αναγνωρισιμότητας του ΕΑΔ
Συμμετοχή-εμπλοκή φορέων στις δράσεις του ΕΑΔ
Βαθμός ωφέλειας των μελών του ΕΑΔ από τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο
Σχεδιασμός (φιλικός προς τον χρήστη, επιτυχία ως προς τη μετάδοση του μηνύματος κλπ)
Περιεχόμενο (εύληπτο και συνοπτικό)
Καινοτομία

*Οι δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος αναφέρονται στην ποσοτική αξιολόγηση, η οποία βασίζεται κυρίως σε μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία, ενώ
οι δείκτες επίπτωσης και ποιότητας αφορούν στην ποιοτική αξιολόγηση, που βασίζεται σε έρευνες κοινής γνώμης, ερωτηματολόγια κλπ.
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Ομάδες στόχου
 Δημόσιες αρχές
(κεντρικές,
περιφερειακές και
τοπικές)
 Οικονομικοί και
κοινωνικοί εταίροι,
Οργανώσεις,
Επιμελητήρια, ΜΚΟ
 Πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα

Στόχοι επικοινωνίας
 Ευρεία πληροφόρηση σχετικά με δράσεις που
αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο ΠΑΑ
 Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ και του Υποδικτύου
Καινοτομίας καθώς και του Δικτύου EIP-AGRI σε
θέματα που αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία
 Πληροφόρηση σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική

 Εν δυνάμει δικαιούχοι
 Ευρεία πληροφόρηση σχετικά με δράσεις που
του ΠΑΑ
αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο ΠΑΑ.
 Τελικοί ωφελούμενοι του
ΠΑΑ
 Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των
δράσεων του ΕΑΔ και του ENRD
 Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε
θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία
 Πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στην Κοινή
Αγροτική Πολιτική

Μέθοδος προσέγγισης
 Διαδικτυακός τόπος
 Πλατφόρμα ΕΣΚ
 Συναντήσεις (συνέδρια, ΘΟΕ
κλπ)
 Κατάρτιση
 Εκδόσεις

 Βάση δεδομένων έργων ΠΑΑ
 Διαγωνισμοί και εκδηλώσεις
βραβεύσεων έργων του ΠΑΑ
 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
 Ενημερωτικές συναντήσεις

Επιθυμητά αποτελέσματα
 Παροχή εργαλείων με τα οποία
τα μέλη του ΕΑΔ θα μπορούν να
διασυνδέονται και να
επικοινωνούν ηλεκτρονικά
 Παρουσίαση των αναγκών &
απόψεων των εμπλεκομένων
στην αγροτική ανάπτυξη φορέων
για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του ΠΑΑ
 Εμπλοκή μεγαλύτερου αριθμού
οργανισμών/φορέων σε δράσεις
του ΕΑΔ
 Συνεργασίες και συνέργειες των
εμπλεκομένων στην αγροτική
ανάπτυξη
 Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
προώθηση των έργων του ΠΑΑ
μέσα από τη δικτύωση
 Ενθάρρυνση και στήριξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
και της καινοτομίας
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Ομάδες στόχου
 ENRD
 EIP-AGRI
 Άλλα Εθνικά Αγροτικά
Δίκτυα κρατών-μελών
 Δυνητικοί δικαιούχοι του
ΠΑΑ
 Ευρύτερο κοινό

 Διαμορφωτές κοινής
γνώμης - ΜΜΕ

 Πανεπιστήμια
 Ερευνητικά Κέντρα
 Επιχειρησιακές Ομάδες

Στόχοι επικοινωνίας
 Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να
γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό
στο σύνολο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με τη
γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων,
την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική
αλλαγή, τη διατροφή κ.α.
 Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την
αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η
συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία
της χώρας
 Ενημέρωση σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ, του
ΕΑΔ, του ENRD και των λοιπών αγροτικών δικτύων
 Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την
αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η
συμβολή της στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της
χώρας
 Ανάδειξη των αποτελεσμάτων παρεμβάσεων του
ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας και αντίστοιχα του
ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI
 Πληροφόρηση των εν δυνάμει δικαιούχων του
Μέτρου της Συνεργασίας σχετικά με τις δυνατότητες
σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων και τις
παρεχόμενες από το ΠΑΑ ευκαιρίες για την
υλοποίηση έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της ΕΣΚ για
τη Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας.

Μέθοδος προσέγγισης
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του
ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI
 Καταχωρήσεις επιλεγμένων
έργων του ΠΑΑ στη βάση
δεδομένων του ENRD
 Σύνδεσμος των διαδικτυακών
τόπων του ENRD και του EIPAGRI σε αυτόν του ΕΑΔ και
αντίστροφα

Επιθυμητά αποτελέσματα
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις
δράσεις του ΕΑΔ και για τα
αποτελέσματα της δικτύωσης
τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
 Ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού για τα αποτελέσματα του
ΠΑΑ και το έργο του ΕΑΔ

 Προσκλήσεις σε συνέδρια και
προτάσεις συνεργασίας
 Καταχωρήσεις σε έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα

 Ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού για τα αποτελέσματα του
ΠΑΑ
 Αύξηση της παρουσίας του ΕΑΔ
στα ΜΜΕ
 Αναγνωρισιμότητα του ΕΑΔ

 Διαδικτυακός τόπος
 Πλατφόρμα ΕΣΚ
 Συναντήσεις (συνέδρια, ΘΟΕ
κλπ)
 Κατάρτιση
 Εκδόσεις

 Δημιουργία Επιχειρησιακών
Ομάδων
 Αυξημένη συμμετοχή της
εκπαιδευτικής κοινότητας σε
δράσεις του ΕΑΔ
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 Αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ για την αύξηση της άμεσης επικοινωνίας της Μονάδας Δικτύωσης και
Δημοσιότητας με τα μέλη του ΕΑΔ και τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφόρησης για τις δράσεις του ΕΑΔ, του
Υποδικτύου Καινοτομίας, του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI.
 Εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ με θέματα δυνητικού ενδιαφέροντος των μελών.
 Μεγαλύτερη εμπλοκή των ενδιαφερομένων και διευκόλυνση πρόσβασης ΑμεΑ στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Σχέδιο Στρατηγικής Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020.
 Ανάρτηση πληροφοριών κυρίως σχετικά με:
- Γενικές πληροφορίες για το ΕΑΔ
- Θεματικές Ομάδες Εργασίας και δημιουργία βιβλιοθήκης με τα αποτελέσματα των ΘΟΕ προσβάσιμης από όλους
- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αξιοσημείωτες πρακτικές και τα αξιόλογα έργα του ΠΑΑ
- Εκδηλώσεις του ΕΑΔ καθώς και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από κοινού με μέλη του ΕΑΔ ή άλλους φορείς
- Εκδηλώσεις μελών ΕΑΔ, άλλων δικτύων, άλλων δρώντων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης
- Την πορεία του ΠΑΑ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του.
 Χρήση λογοτύπου και σλόγκαν.
 Χρήση εργαλείων ελεύθερης προσβασιμότητας, όπως Αναζήτηση, Βιβλιοθήκη, Ημερολόγιο Εκδηλώσεων, Επικοινωνία,
Οπτικοακουστικό Υλικό.
 Χρήση εργαλείων περιορισμένης προσβασιμότητας, όπως ομάδες χρηστών, προφίλ χρηστών, φόρουμ, διαβούλευση.
 Αυτοτελή έργα, όπως ηλεκτρονικοί χάρτες σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία στον αγροτικό τομέα, τις
Επιχειρησιακές Ομάδες, την αγροδιατροφή κλπ.
 Επισκέψεις μηνιαίως στο διαδικτυακό τόπο
 Εγγεγραμμένοι χρήστες
 Αριθμός φορέων-μελών που εγγράφονται στα διάφορα εργαλεία με περιορισμένη προσβασιμότητα (εγγεγραμμένοι
χρήστες)
 Αριθμός καταχωρήσεων άλλων φορέων

7

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΑΔ 2014-2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 Αμεσότητα στην επικοινωνία
 Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη του όσο και στο ευρύτερο κοινό
 Ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης
 Επικοινωνία Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας και μελών ΕΑΔ καθώς και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ




Λειτουργία της ΜΔΔ και ως γραφείου πληροφόρησης, μέσω του Infodesk της ΕΥΔ ΠΑΑ
Καταγραφή των πιο συχνών ερωτημάτων και προώθηση των απαντήσεων στα υπόλοιπα κανάλια προβολής του ΕΑΔ
Ενημέρωση και προβολή για την ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδικτυακό τόπο του
ΕΑΔ καθώς και στις εκδηλώσεις του
Αριθμός ερωτημάτων μηνιαίως
Αριθμός ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων μηνιαίως
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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Διάχυση πληροφόρησης προς τα μέλη του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας καθώς και τους εν δυνάμει φορείς
συγκρότησης Επιχειρησιακών Ομάδων
 Ευαισθητοποίηση των μελών σε σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας
 Ανταλλαγή απόψεων
 Συγκέντρωση πορισμάτων χρήσιμων για την πορεία του ΠΑΑ, τον καθορισμό των επιμέρους δράσεων του ΕΑΔ και του
Υποδικτύου Καινοτομίας
 Σύμπραξη με μέλη του ΕΑΔ και άλλους φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με αντικείμενο θέματα αγροτικής ανάπτυξης
 Ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ σχετικά με την πορεία του ΠΑΑ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του
 Περιοδικά Συνέδρια ΕΑΔ (τουλάχιστον ένα ανά έτος)
 Θεματικές Ομάδες Εργασίας
 Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ενθάρρυνση σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων
 Εκδηλώσεις σε συνεργασία με μέλη του ΕΑΔ
 Εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη
 Εκδηλώσεις βράβευσης δικαιούχων του ΠΑΑ
 Συνεδριάσεις εργασίας σε ομάδες (workshop) και συζητήσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού ομιλητών με ενεργό
συμμετοχή σε εξειδικευμένη θεματολογία (παράλληλα με το Συνέδρια του ΕΑΔ ή τις λοιπές εκδηλώσεις)
 Αριθμός συμμετεχόντων
 Αριθμός συνεδρίων/εκδηλώσεων
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ
 Ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ με στόχο την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις ανάγκες και τους στόχους της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου
 Κατάρτιση μελών του ΕΑΔ και ενημέρωσή τους γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 Κάλυψη αναγκών ενημέρωσης και κατάρτισης των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
 Ενημέρωση επιλεγμένου κοινού γύρω από θέματα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και ενθάρρυνση σύστασης
Επιχειρησιακών Ομάδων.
 Ενθάρρυνση και στήριξη συνεργασιών τόσο μεταξύ υφισταμένων δικτύων όσο και μεταξύ φορέων του εσωτερικού και του
εξωτερικού

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ






Ενημέρωση γύρω από τα μέτρα του ΠΑΑ
Κατάρτιση σε συμμετοχικές διαδικασίες
Κατάρτιση για την ενθάρρυνση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών στο πλαίσιο του LEADER/CLLD και άλλων θεμάτων
ενδιαφέροντός τους
Συναντήσεις φορέων ανά τομέα με σκοπό τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων
Ενημερώσεις και συναντήσεις αφιερωμένες στην προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου
Αριθμός σεμιναρίων/δραστηριοτήτων
Αριθμός συμμετεχόντων
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
 Διάχυση πληροφόρησης προς τα μέλη του ΕΑΔ αλλά και το ευρύτερο κοινό που εμπλέκεται σ την αγροτική ανάπτυξη
σχετικά με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΥΠΑΑΤ
 Ευαισθητοποίηση των μελών σε σχέση με τις πολιτικές του Υπουργείου και τις ευκαιρίες που παρέχουν
 Ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των έργων του ΠΑΑ στους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και στην ποιότητα ζωής
στις αγροτικές περιοχές
 Αυξημένη προβολή του ΕΑΔ και του ρόλου του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 Προσέγγιση θεματολογίας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης με την εμπλοκή εκπροσώπων κρατών μελών ή και τρίτων
χωρών.
 Εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο για την αγροτική ανάπτυξη και την ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης σε αυτήν
 Μεγάλες εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις με θεματική προσέγγιση (π.χ. Γεωργία, Καινοτομία, Ποιότητα, Επιχειρηματικότητα,
Αγροτουρισμός, Μεταποίηση, Διατροφή) οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από εργαστήρια, επισκέψεις πεδίου κλπ
 Διοργάνωση ή συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εμπορικές ή άλλες εκθέσεις




Αριθμός συμμετεχόντων
Αριθμός επισκεπτών
Αριθμός εκδηλώσεων
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας και του Υποδικτύου ΟΤΔ, τόσο στα μέλη τους
όσο και στο ευρύτερο κοινό
 Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Προβολή των έργων του ΠΑΑ σε συνεχή βάση
 Ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας καθώς και του ευρύτερου κοινού για τα επιτεύγματα των
έργων και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη και στους στόχους της αγροτικής πολιτικής
 Προβολή της δικτύωσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ως μοχλού προώθησης της ανάπτυξης μέσα από τη
συνεργασία
 Στήριξη της καινοτομίας και η ενημέρωση του εν δυνάμει ενδιαφερόμενου κοινού για τις ευκαιρίες που παρέχονται από το
ΠΑΑ και το Μέτρο της Συνεργασίας ειδικότερα.
 Ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ σχετικά με την πορεία του ΠΑΑ και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του
 Ενημερωτικά Δελτία
Παραγωγή ενός δίπτυχου (4 σελίδων) ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ανά τρίμηνο. Η διανομή θα γίνεται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς όλα τα μέλη του Δικτύου, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στον οικείο δικτυακό τόπο.
Παράλληλα, μπορεί να εκτυπώνονται και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και να διανέμονται τόσο στις έδρες των
μελών, όσο και κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.


Παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας με σκοπό τη χρήση και διανομή του σε συνέδρια, εκθέσεις και
άλλες εκδηλώσεις του ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας και του Υποδικτύου ΟΤΔ. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
φυλλάδια, αφίσες, κάρτες, ημερολόγια, stand, banner κλπ. Η διανομή γραπτού υλικού επικοινωνίας όπως φυλλάδια, κάρτες
και ημερολόγια, αλλά και η χρήση αφισών, stand, banner κλπ, αποτελούν κυρίαρχης βαρύτητας δράσεις για την προβολή
του ΕΑΔ.

12

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΑΔ 2014-2020



Παραγωγή και έκδοση περιοδικού
Το περιοδικό του ΕΑΔ, εφόσον αποφασιστεί να εκδίδεται, θα εστιάζει σε θέματα που αφορούν στην αγροτική πολιτική της
χώρας αλλά και σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη δικτύωση και την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τη διαδικασία
έκδοσης των περιοδικών κρίνεται σημαντική η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών φορέων, που εμπλέκονται
στην αγροτική ανάπτυξη. Το περιοδικό θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ και θα
αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας και του Υποδικτύου
ΟΤΔ. Παράλληλα, δύναται να τυπώνεται και να αποστέλλεται ή/και να διανέμεται σε διάφορες εκδηλώσεις κατά
περίπτωση. Ενδεικτικό περιεχόμενο θα περιλαμβάνει ειδήσεις και στοιχεία γύρω από:
• το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πορεία, ευκαιρίες, επικείμενες προκηρύξεις, αποτελέσματα αξιολόγησης κλπ)
• τις εξελίξεις στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και το ρόλο που διαδραματίζει το ENRD,
το Δίκτυο EIP-AGRI, το ΕΑΔ, το Υποδίκτυο Καινοτομίας και τα Αγροτικά Δίκτυα των άλλων κρατών-μελών,
• την παρουσίαση αξιόλογων έργων, έργων Επιχειρησιακών Ομάδων, συμπεριλαμβανόμενων και συνεντεύξεων
προσωπικοτήτων του χώρου, αλλά και αγροτών – επιχειρηματιών, ωφελουμένων του ΠΑΑ κ.α.,
• τις δραστηριότητες του ΕΑΔ ή/και του Υποδικτύου Καινοτομίας καθώς και του Υποδικτύου ΟΤΔ,
• γενικότερα θέματα που αφορούν στον αγροτικό πληθυσμό,
• αφιερώματα σε δράσεις των μελών του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας ή άλλων δικτύων.



Παραγωγή εκδόσεων
Η δράση θα αναλαμβάνεται με την ευκαιρία σημαντικών εκδηλώσεων και κατά περίπτωση συνδυαστικά με άλλες δράσεις
στο πλαίσιο στοχευμένων πρωτοβουλιών του ΕΑΔ είτε του Υποδικτύου Καινοτομίας είτε του Υποδικτύου ΟΤΔ. Μπορεί,
επίσης, να συνδέεται με συνεργασίες μεταξύ της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας και των μελών του ΕΑΔ ή άλλων
φορέων, καθώς και άλλων δικτύων. Αφορά κυρίως σε βιβλία και λευκώματα, τα οποία μπορεί ενδεικτικά να είναι
αφιερωμένα σε:
• σημαντικούς τομείς της αγροτικής ανάπτυξης ή της ελληνικής γεωργίας που αποτελούν κεφάλαιο για τη χώρα,
• ομάδες αξιόλογων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ,
• αποτελέσματα συνεργασιών του ΕΑΔ με άλλους φορείς (ENRD, το Δίκτυο EIP-AGRI , άλλα δίκτυα)
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 Παραγωγή ταινιών μικρού μήκους (CD/DVD)
Παραγωγή υλικού που θα χρησιμοποιείται για τη διάχυση και επικοινωνία σε εθνικές και διακρατικές εκδηλώσεις του ΕΑΔ, σε
άλλες εκδηλώσεις όπου συμμετέχει το ΕΑΔ, σε απευθείας παρουσιάσεις προς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται άμεσα η
έμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για προβολή στα ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα ΜΜΕ ως πολλαπλασιαστές της
πληροφορίας, μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα και σε απομακρυσμένες περιοχές, δύσκολα προσεγγίσιμες ομάδες-στόχου
και να ενημερώσουν ακόμη και εκείνους που παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον για το ΕΑΔ.
Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:
 ταινίες μικρού μήκους που συνδέονται με τη δράση ή συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του ΕΑΔ ή των μελών του,
 ταινίες μικρού μήκους/ντοκιμαντέρ με θεματική εξειδίκευση που μπορεί να απευθύνονται στο ευρύτερο ή σε
στοχευμένο κοινό (π.χ. νέους, σχολεία κλπ),
 φωτογραφίες, οι οποίες μπορούν να απεικονίζουν στιγμιότυπα από τις δράσεις του ΕΑΔ, από δράσεις μελών του ΕΑΔ,
από συμμετοχή του ΕΑΔ σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ. του ENRD του Δικτύου EIP-AGRI η άλλων δικτύων, κλπ),
αντιπροσωπευτικές στιγμές και εικόνες από την υλοποίηση έργων του ΠΑΑ που χρησιμοποιούνται ως καλές πρακτικές
κλπ,
 DVD/CD-ROM, τα οποία αποτελούν έναν άλλο τρόπο παρουσίασης των βίντεο και φωτογραφιών που περιγράφονται
παραπάνω ή και συμπληρωματικά στα παραπάνω, περιλαμβάνοντας περισσότερες λεπτομέρειες/υλικό (π.χ. περιγραφή
καλών πρακτικών, αναλυτικό υλικό ενός συνεδρίου κλπ).
Για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Στοχευμένος προγραμματισμός και ξεκάθαρη στρατηγική σκοπιμότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αξία των επενδυόμενων
πόρων
 Σύντομο και ξεκάθαρο μήνυμα με τις πιο σημαντικές πληροφορίες να αναφέρονται στην αρχή του μηνύματος
 Ξεκάθαρη αναφορά στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη και στη δικτύωση
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ






Αριθμός δημοσιεύσεων
Αριθμός καταχωρήσεων
Αριθμός εντύπων/ταινιών/σποτ
Αριθμός εκδηλώσεων στις οποίες προβάλλονται
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ
 Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, του Υποδικτύου Καινοτομίας και του Υποδικτύου ΟΤΔ, τόσο στα μέλη τους
όσο και στο ευρύτερο κοινό.
 Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη.
 Προβολή σημαντικών εκδηλώσεων ή γεγονότων που διοργανώνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
τη Διαχειριστική Αρχή, το ΕΑΔ, το Υποδίκτυο Καινοτομίας και το Υποδίκτυο ΟΤΔ.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ






Ενημερωτικές /διαφημιστικές καταχωρήσεις και ενημερωτικά άρθρα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα στον τύπο
(εφημερίδες – περιοδικά – ιστοσελίδες) σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα ελληνικά ή ξένα περιοδικά, εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους στο χώρο της αγροτικής
ανάπτυξης. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κυκλοφορία του εντύπου ή η επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου.
Δημιουργία διαφημιστικών σποτ για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο γενικής ενημέρωσης ή με θεματική
εξειδίκευση, που μπορεί να απευθύνονται σε ευρύτερο ή στοχευμένο κοινό (π.χ. νέους, σχολεία κλπ).
Αριθμός μεταδόσεων
Αριθμός καταχωρήσεων
Αριθμός επισκεπτών στο διαδικτυακό τόπο
GRPs

15

