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Σο Κοινό Πλαίςιο Παρακολοφκθςθσ Αξιολόγθςθσ
ςε ςχζςθ με τα
Προγράμματα Leader (2014 – 2020)
Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Δθμιτρθσ Λιανόσ
Ακινα, 13/5/2016

Γενικά τοιχεία


τόχοσ τθσ ςθμερινισ θμερίδασ είναι θ εξοικείωςθ με το ΚΠΑΑ ςε ςχζςθ με το Leader .



Εςτιάηουμε ςτθν κάλυψθ των απαιτιςεων για τθν ΤΠΟΒΟΛΘ των Σοπικϊν
Προγραμμάτων και όχι ςτο γενικότερο πλαίςιο των αυξθμζνων απαιτιςεων τθσ νζασ
περιόδου αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ και το Leader.



Θ θμερίδα διοργανϊνεται από το Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο, που τθν περίοδο 2014 -2020
ζχει κανονιςτικά τθν υποχρζωςθ για Capacity Building των ΟΣΔ και τθν διάδοςθ των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ.



Αναλυτικι περιγραφι του ςχεδιαςμοφ των δράςεων για τισ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρωτοβουλιϊν τθσ ΔΑ & ΕΑΔ ςτο Κεφάλαιο 9.

Κοινζσ διατάξεισ ςτθν Παρακολοφκθςθ & Αξιολόγθςθ

Κανονιςμόσ (ΕΕ) No 1303/2013 – Common Provisions Regulation for all ESI Funds
Γενικζσ διατάξεισ για τισ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ, εκκζςεισ προόδου για
προγράμματ και ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ (Art. 47-53)

Γενικζσ διατάξεισ για την αξιολόγηςη (πλάνο αξιολόγθςθσ, εκ των προτζρων , εκ
των υςτζρων – Art. 54-57) :

 Πρόβλεψθ πόρων
 Διαδικαςίεσ για τθ ςυλλογι δεδομζνων
 Ανεξαρτθςία τθσ αξιολόγθςθσ
 Αξιολογιςεισ επί τθ βάςει του ςχεδίου αξιολόγθςθσ

Νομικι Βάςθ LEADER


Καν 1303/2013 (οριηόντιοσ ΕΔΕΣ) - Άρκρο 34 Ομάδεσ Σοπικισ Δράςθσ παρ 3.η
«Σθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων και των χρθματοδοτοφμενων πράξεων και

τθν εκτζλεςθ ειδικϊν δραςτθριοτιτων αξιολόγθςθσ που ςυνδζονται με τθν εν
λόγω ςτρατθγικι»



Καν 1305/2013 (ΕΓΣΑΑ) - Άρκρο 71 Παροχι Πλθροφοριϊν «Οι ΟΣΔ
αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να παράςχουν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι ....όλεσ τισ
πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του
Προγράμματοσ ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ κακοριςμζνων ςτόχων και

Προτεραιοτιτων.

Σι είναι το CMEF?

Ποιός κάνει τι:
 ΚΑΠ και Πςλώναρ I εθύνη αξιολόγηζηρ ηηρ ηηρ
Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ
 Πςλώναρ II εςθύνη αξιολόγηζηρ ηος Κπάηοςρ - Μέλοςρ
 Σε επίπεδο ΕΕ ζύνθεζη εςθύνηρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ
Επιηποπήρ

Κανονςιμόσ (ΕΕ) No 1306/2013 – CAP Horizontal Regulation
Σο CMEF καλφπτει και τουσ δφο Πυλώνεσ ΚΑΠ (art. 110):
Πφλϊνασ I (άμεςεσ πλθρωμζσ, μζτρα αγοράσ, οριηόντια εργαλεία )
Πυλϊνασ II (μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ)

Σο CMEF αποςκοπι ςτθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςε ςχζςθ και με τουσ 3 ςτόχουσ
του ΚΑΠ:
βιϊςιμθ παραγωγι τροφίμων
βιϊςιμθ διαχείριςθ των των φυςικϊν πόρων και δράςθ για το κλίμα
ιςόρροπθ εδαφικι ανάπτυξθ

Σο CMES ςαν μζροσ του CMEF
ΚΑΠ Κοινό Πλαίζιο Παπακολούθηζηρ και Αξιολόγηζηρ (1306/2013, Art. 110)
Κοινό Σύζηημα Παπακολούθηζηρ και Αξιολόγηζηρ
(1305/2013, Art. 67 and 808/2014. Art.14)

Πςλώναρ I ζςγκεκπιμένα ζηοισεία

Κοινά ζηοισεία

Πςλώναρ II ζςγκεκπιμένα ζηοισεία
Κνηλέο εξσηήζεηο
αμηνιόγεζεο

Κνηλνί δείθηεο πιαηζίνπ
Ππιώλαο I ζπγθεθξηκέλνη
ζηόρνη
Ππιώλαο I όξγαλα

Πςλώναρ I δείκηερ
αποηελεζμάηων
Πςλώναρ I δείκηερ εκποών

Δπζύλε Αμηνιόγεζεο:
DG AGRI

Λνγηθή παξέκβαζεο:
Σπλνιηθνί ζηόρνη πνιηηηθήο ΚΑΠ
Κνηλέο επηπηώζεηο
Δείκηερ κοινών επιπηώζεων

Πηγέρ δεδομένων

Πξνηεξαηόηεηεο ΑΑ/
ζπγθεθξηκέλνη
ζηόρνη κέηξσλ Ππιώλα II
Πςλώναρ II Δείκηερ
αποηελεζμάηων
/ζηόσων
Πςλώναρ II δείκηερ εκποών
Πλαίζιο Επίδοζηρ

Βάζε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγηώλ
Δπζύλε αμηνιόγεζεο:
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο

Γιατί το CMES είναι χριςιμο ςτθν αξιολόγθςθ των Διαδικαςιϊν
Αγροτικθσ Ανάπτυξθσ Κανονιςμόσ (EU) 1305/2013
Σο CMES ςε βοθκά να κατανοιςεισ καλφτερα...
Σκοπόρ Αξιολόγηζηρ

Δπηηξέπεη ηελ θξίζε
ζε παξεκβάζεηο ΑΑ
ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά
θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο
Παξέρεη ζηνηρεία
γηα ιήςε απνθάζεσλ,
βειηηώλεη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα,
απνδνηηθόηεηα θαη ζπλάθεηα
ησλ παξεκβάζεσλ ΑΑ.
Σπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα,
ηελ κάζεζε θαη ηελ ινγνδνζία
ηεο πνιηηηθήο ΑΑ

Πεπιεσόμενο Αξιολόγηζηρ Διαδικαζία Αξιολόγηζηρ

Παξέρεη ην πιαίζην θαη θαζνδήγεζε
γηα ηελ αμηνιόγεζε:
→ Απνηειεζκάησλ θαη
επηπηώζεσλ ηεο πνιηηηθήο ΑΑ
→ Σπλεηζθνξάο ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ ηεο ΑΑ ηεο ΚΑΠ
→ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο,
απνδνηηθόηεηαο θαη
ζπλάθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ΑΑ
→ ησλ ζπλεξγηώλ κεηαμύ πεξηνρώλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη εζηίαζεο
πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο πνιηηθήο ΑΑ

Γηεπθνιύλεη:

→ Τνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή
ηεο αμηνιόγεζεο, πεξηιακβάλνληαο
ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ
→ Τελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ
επηθνηλσλία ησλ απνηειάζκαησλ
ηεο αμηνιόγεζεο
Οξίδεη θνξείο/ επζύλεο θαη
δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο

CMES και LEADER

Η ΔΑ…

Θα ζπκπεξηιάβεη ζην EP ηηο
δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεογηα
ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
LDS θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ππνζηήξημε γηα ηελ αμηνιόγεζε
ζηηο ΟΤΓ
Θα παξάζρεη ζηηο ΟΤΓ
θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα
θαζήθνληα παξαθνινύζεζεο θαη
αμηνιόγεζεο θαη ππνζηήξημε γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπο

λα θαιύπηεη ζέκαηα πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζην CMES όπσο ε
πξνζηηζέκελε αμία ηνπ LEADER

ΟΤΔ…

Θα ζπκπεξηιάβεη ζην LDS
κία πεξηγξαθή ησλ
ξπζκίζεσλ γηα ηελ Π&Α
Θα δηεμάγεη ζπγθεθηξκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο

Θα παξάζρεη ζηελ ΓΑ θαη
ζηνπο αμηνινγεηέο όιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ Π&Α ηνπ ΠΑΑ
Μπνξεί επίζεο λα αλαπηύμεη
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο
αμηνιόγεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο γηα
ηηο ΟΤΓ

ΕΑΔ…

Θα νξγαλώζνπλ
εθπαίδεπζε/αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ γηα ηηο ΟΤΓ
Θα κνηξαζηνύλ θαη
δηαδώζνπλ επξήκαηα ηεο
Π&Α ησλ ΟΤΓ
Μπνξεί επίζεο λα
αλαιάβνπλ ελαλ πηό
ελεξγό ξόιν ζηελ
αλάπηπμε θαη
ππνζηήξημε κίαο
ελαξκνληζκέλεο
πξνζέγγηζεο ζηελ Π&Α
ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

τοιχεία του CMES (1)
(Reg.808/2014, Art. 14.1)

α) Θ λογικι παρζμβαςθσ
δείχνει τισ αλλθλεπιδράςεισ
μεταξφ προτεραιοτιτων,
περιοχϊν εςτίαςθσ και μζτρων,

β) Σο κοινό πλαίςιο
(περιλαμβανομζνων των
ςχετικϊν δεικτϊν επιπτϊςεων
ΑΑ), αποτζλεςμα/ςτόχοσ,
δείκτεσ εκροισ και δείκτεσ
επίδοςθσ,

γ) Κοινζσ ερωτιςεισ
αξιολόγθςθσ

Δελτία για το κοινό πλαίςιο, επιπτϊςεισ,
αποτζλεςμα/ςτόχοσ και δείκτθσ εκροϊν
Οδθγίεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθ χριςθ των δεικτϊν
μεςολάβθςθσ
Οδθγίεσ για το ςχζδιο δεικτϊν
Οδθγίεσ για τθν επανεξζταςθ των επιδόςεων και επιφυλάξεισ

CEQ ςχετικά με:
→περιοχζσ εςτίαςθσ προτεραιοτιτων ΑΑ (18 CEQs)
→άλλθ πτυχι του ΠΑΑ (RDP synergies and TA) (3 CEQs)
→τόχοι ςε επίπεδο Ζνωςθσ (9 CEQs)

τοιχεία του CMES (2)
(Reg.808/2014, Art. 14.1)
δ) υλλογι δεδομζνων,
αποκικευςθ και μετάδοςθ

Κνηλέο πεγέο δεδνκέλσλ: FADN, Eurostat, άιιεο
(updated tables for CCI), II, RI.
Βάζε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγηώλ θαη ειεθηξνληθή κεηάδνζε
ζηνηρέίσλ παξαθνινύζεζεο (OI)

ε) Τποβολι εκκζςεων ςχετικά με
τισ δραςτθριότθτεσ
παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ

Καζνδήγεζε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ζπκπεξη/βαλνκέλσλ
ζηνηρείσλ πνπ απνηππώλνληαη ζηηο AIR

ςτ) χζδιο αξιολόγθςθσ

Καζνδήγεζε ζηελ πξνέηνηκαζία ηνπ πιάλνπ αμηνιόγεζεο
θαη ζηελ εθηέιεζε απηνύ

η) Ex ante, ΕΕΤ 2017 και 2019 και
ex post αξιολόγθςθ

Καζνδήγεζε ζηελ ex ante αμηνιόγεζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020

θ) Τποςτιριξθ ςτουσ φορείσ Π&Α
ωςτε να εκπλθρϊςουν τισ
υποχρεϊςεισ τουσ

Άιια έγγξαθα θαζνδήγεζεο 2014-2020

Αναλυτικότερα:
Θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ

Κατάρτιςθ του Προγράμματοσ – Διάγραμμα ροισ
Ουςιαςτικά το ΠΑΑ ζχει προςδιορίςει τισ
βαςικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ



θ ΟΣΔ πρζπει να αναλφςει διεξοδικά τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ να καταρτίςει

SWOT

μια ςαφι SWOT


Ανάγκεσ

ΑΝΑΓΚΕ



Αποτελζςματα

Εκροζσ

με βάςθ τισ ανάγκεσ να προςδιορίςει τθν
τρατθγικι (Πρωτεφουςεσ,

τρατθγικι

Δράςεισ

Πράξεισ

Δευτερεφουςεσ κεματικζσ
Λογικι τθσ Παρζμβαςθσ

τόχοι ΟΣΔ
Επιπτϊςεισ

από τθν οποία κα απορρζουν οι

κατευκφνςεισ)




να επιλζξει το μίγμα των δράςεων
και ςυνακόλουκα το είδοσ των πράξεων.

Θ ςφνδεςθ μεταξφ τρατθγικϊν επιλογϊν ,
δράςεων πράξεων αποτελεί τθν λογικι τθσ

παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ που
αποτυπϊνεται ςτο ςφςτθμα δεικτϊν

τοιχεία Κατάρτιςθσ του Νζου Προγράμματοσ


τρατθγικι, εδράηεται ςτθ επιλογι τθσ πρωτεφουςασ κεματικισ κατεφκυνςθσ και τεκμθριϊνεται από τθν
SWOT ανάλυςθ και τισ ΑΝΑΓΚΕ
 Κρίςιμθ παράμετροσ ο «τοπικόσ χαρακτιρασ» που δεν ταυτίηεται με διοικθτικά όρια άρα δφςκολα
αντιςτοιχίηεται με τισ διοικθτικζσ διαιρζςεισ ςε επίπεδο ΝUTS που χρθςιμοποιοφνται από τθν τατιςτικι
Τπθρεςία δθμιουργεί ςθμαντικζσ δυςκολίεσ για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και
ςθματοδοτεί τθν ανάγκθ για Ζρευνεσ Πεδίου
Σο Leader δεν ςχεδιάηεται ςτο «κενό» αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τα διακζςιμα Εκνικά – Περιφερειακά
τρατθγικά κείμενα. Ενδεικτικά αναφζρονται :
 ΠΕ : ςε πολλζσ Περιφερειακζσ τρατθγικζσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ αναδεικνφεται ωσ περιφερειακι
προτεραιότθτα θ διαςφνδεςθ Αγροδιατροφισ – Πολιτιςμοφ –Σουριςμοφ όπωσ και οι τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ που μποροφν να ειςάγουν καινοτομίεσ
 Φτϊχια: Περιφερειακζσ τρατθγικζσ για τθν Φτϊχια, Εκνικι και Περιφερειακι τρατθγικι (ςε όιεο ηηο
Περιφζρειεσ) εηδηθή ζηξαηεγηθή για τουσ ΡΟΜΑ ζε θάπνηεο Πεξηθέξεηεο
 Αγροδιατροφι: Καλάκι αγροτικϊν Προϊόντων ςε 13 Περιφζρειεσ , Καλλιεργθτικό Πλάνο
 Περιβάλλον: το κείμενο του ΠΑΑ ζχει ςυγκεντρωκεί το ςφνολο των τρατθγικϊν κειμζνων τθσ χϊρασ που
αφοροφν τα φδατα, τθν βιοποικιλότθτα, το ζδαφοσ .

Άρα δφο προςεγγίςεισ ςτθν ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων :






θ πρϊτθ αφορα επίςθμα ςτατιςτικά δεδομζνα, κείμενα , Προγράμματα ζρευνεσ πεδίου.
Θ δεφτερθ αφορά τα αφλα χαρακτθριςτικά που ουςιαςτικά παραμζνουν τα ίδια ςε ςχζςθ με τθν
προθγοφμενθ Προγραμματικι περίοδο και αφοροφν τθν Δικτφωςθ, τθν υνεργαςία, τθν Διακυβζρνθςθ, το
Κοινωνικό Κεφάλαιο.
Σο ςφνολο των ανωτζρω παραμζτρων και θ διαςφνδεςθ τουσ με το Leader είχαν αποτυπωκεί (λαμβάνοντασ
υπόψθ και τον προθγοφμενο κανονιςμό)

Αναλυτικότερα:
Δείκτεσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΑΑ)

Δείκηερ ΑΑ

Μποπούν να ζςμπληπωθούν με ειδικούρ
δείκηερ ηος ππογπάμμαηορ

 Κοινοί δείκτεσ εκροϊν: δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται
παρεμβάςεισ

άμεςα από τισ

 Δείκτεσ ςτόχου (target) για αγροτικι ανάπτυξθ: κζτουν ςτόχουσ ςε επιπεδο FA,
μετροφν γενικζσ τάςεισ με βάςθ τθ ςυνάφεια
 Κοινοί δείκτεσ αποτελεςμάτων ΑΑ και ςυμπλθρωματικοί δείκτεσ αποτελζςματοσ:
ευκεία και άμεςo αποτελζςμα από τθν εφαρμογι των παρεμβάςεων
 Κοινοί δείκτεσ ςυνάφειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεικτϊν επιπτϊςεων ΑΑ
που ςχετίηονται με: ευρφτερο αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ πζρα από τισ άμεςεσ
επιδράςεισ

 Δείκτεσ πλαιςίου επιδόςεων: για τον κακοριςμό ορόςθμων και ςτόχων επιδόςεων

Αναλυτικότερα:
Κοινζσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ

Κοινζσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ

Μποπούν να ζςμπληπωθούν με
ζςγκεκπιμένερ επωηήζειρ
αξιολόγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ

 χετικζσ με τισ περιοχζσ εςτίαςθσ (18 ΕΑ)
 χετικά με άλλεσ πτυχζσ του ΠΑΑ (ςυνζργιεσ, τεχνικι βοικεια, ΕΑΔ – 3
ΕΑ)

 χετικά με προτεραιότθτεσ ςε επίπεδο Ζνωςθσ (π.χ. εργαςία, κλιματικι
αλλαγι, βιοποικιλότθτα - 9 ΕΑ)

Αναλυτικότερα:

ΚΑΠ
(Γεληθνί Σηόρνη)
Δείκηες Πλαιζίοσ
Γείθηεο Δπηπηώζεσλ

Υθηζηάκελε
Καηάζηαζε & Τάζεηο

ΚΑΠ
(Δηδηθνί Σηόρνη)
Ππιώλαο Ι > Δηδηθνί Σηόρνη
Ππιώλαο ΙΙ > 6 Πξνηεξαηόηεηεο

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο

Γείθηεο Δθξνώλ
Ππιώλαο Ι
(Καζεζηώηα)

Ππιώλαο ΙΙ
(Μέηξα)

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ(ΕΕ)
αριθ. 808/2014 ΣΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ
... βλζπε PowerPoint, Εφαρμοςτικόσ Καν. 808
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Leader
 Πρωτεφουςα Επίδραςθ, ςε
δείκτεσ που προςδιορίδονται από
τον Κανονιςμό
 Δευτερεφουςα Επίδραςθ, από το
ςφνολο των δεικτϊν εκροϊν/
αποτελεςμάτων, ςτόχων και
επιμζρουσ μζτρων

Θεματικζσ κατευκφνςεισ
Θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τοπικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει να ζχει τθν μεγαλφτερθ
χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτο τοπικό πρόγραμμα. τισ περιπτϊςεισ όπου δεν κα επιλεγοφν
δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ απαιτείται ανάλογθ τεκμθρίωςθ.

Οι κεματικζσ κατευκφνςεισ ενδεικτικά μποροφν να αφοροφν τα παρακάτω:

Σθ διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων.
Σθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ.
Σθν υλοποίθςθ κοινωνικϊν δράςεων για τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ.
Σθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ
τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν.

Σθν ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι.
Σθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
Σθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των καινοτόμων παρεμβάςεων.
Σθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και ειδικότερα τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα.

Σθν ειςαγωγι πρακτικϊν για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ περιοχισ

Κοινό Πλαίςιο Παρακολοφκθςθσ Αξιολόγθςθσ, Κ.Π.Π.Α. (1)
Δείκτεσ Leader – Επίπεδο Ο.Σ.Δ.
Δείκτεσ Εκροϊν
 Ε.1 - υνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ
 Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ παρζχεται ςτιριξθ
 Ε.18 - Πλθκυςμόσ που καλφπτεται από ΟΣΔ







Ε.19 - Αρικμόσ επιλεγμζνων ΟΣΔ
Ε.20 - Αρικμόσ ζργων LEADER ςτα οποία παρζχεται ςτιριξθ
Ε.21 - Αρικμόσ ζργων ςυνεργαςίασ ςτα οποία παρζχεται ςτιριξθ
Ε.22 - Αρικμόσ και τφποσ φορζων υλοποίθςθσ ζργου
Ε.23 - Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτοποίθςθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ (ΟΣΔ) που ςυμμετζχει ςε

ζργο ςυνεργαςίασ
Δείκτεσ Αποτελεςμάτων
 A22 - ποςοςτό του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που καλφπτεται από ςτρατθγικζσ τοπικισ
ανάπτυξθσ



A23 - ποςοςτό του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που επωφελείται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ/
υποδομζσ



A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε υποςτθριηόμενα ζργα (Leader)

Κοινό Πλαίςιο Παρακολοφκθςθσ Αξιολόγθςθσ, Κ.Π.Π.Α. (2)
Δείκτεσ Leader – Επίπεδο Ο.Σ.Δ.
Δείκτεσ τόχου
 .21 - Ποςοςτό του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που καλφπτεται από ςτρατθγικζσ τοπικισ
ανάπτυξθσ
 .22 - Ποςοςτό του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που επωφελείται από βελτιωμζνεσ
υπθρεςίεσ/υποδομζσ
 .23 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε ζργα Leader που λαμβάνουν ςτιριξθ

Δείκτεσ Leader – Επίπεδο Ζργων



Κατά περίπτωςθ, βλζπε ςυνθμμζνο πίνακα (Παράρτθμα)

Κοινά Ερωτιματα - Πρωταρχικά






17. Σομζασ επικζντρωςθσ 6Β - ε ποιο βακμό οι παρεμβάςεισ του ΠΑΑ ζχουν ςτθρίξει τθν τοπικι
ανάπτυξθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ;
29. ε ποιο βακμό ζχει ςυμβάλει το ΠΑΑ ςτον ςτόχο τθσ ΚΓΠ όςον αφορά τθν επίτευξθ ιςόρροπθσ
εδαφικισ ανάπτυξθσ των αγροτικϊν οικονομιϊν και των κοινοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
δθμιουργίασ και διατιρθςθσ κζςεων απαςχόλθςθσ;
Παροχι ςτοιχείων για όλα τα άλλα Κοινά Ερωτιματα

Προςτικζμενθ Αξία Leader (1)
Οκτϊ Βαςικά Χαρακτθριςτικά τθσ Πρωτοβουλίασ Leader
Θ "προςζγγιςθ" ι "µζκοδοσ" LEADER ςθµαίνει ζναν τρόπο διακυβζρνθςθσ. Ο όροσ ςυνοψίηει τθ
ςυνδυαςμζνθ και ςυνεργικι εφαρµογι των λεγόμενων οκτϊ χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων τθσ
πρωτοβουλίασ LEADER που είναι:

Προςζγγιςθ ςε επίπεδο περιοχισ,
Προςζγγιςθ από τθ βάςθ προσ τθν κορυφι(bottom-up),
Σοπικι εταιρικι ςχζςθ,
Καινοτομία ,
Ολοκλθρωμζνθ και πολυτομεακι ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ
Διαπεριφερειακι ςυνεργαςία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ),
Δικτφωςθ
Αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ και χρθματοδότθςθ
Αυτά τα χαρακτηριςτικά του LEADER αποτυπώνονται ςτο Οριζόντιο κανονιςμό 1303, άριρο 32
παράγραφοσ 2 και δεν διαφοροποιοφνται από την Προγραμματικθ Περίοδο 2007 - 2013

Προςτικζμενθ Αξία Leader (2)

Προςτικζμενθ Αξία Leader (3)


Ουςιαςτικά θ προςτικζμενθ αξία του LEADER για να μετρθκεί χρειάηεται ςυγκεκριμζνουσ
δείκτεσ αφοφ οι υφιςτάμενοι δείκτεσ του Κοινοφ Πλαιςίου δεν μποροφν να αποτυπϊςουν τα
άυλα χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με τθν τρατθγικι αλλά και τθν Διακυβζρνθςθ.



Σο κζμα αυτό δεν είναι καινοφργιο αλλά υπάρχει μια ςτακερι προςζγγιςθ ιδιαίτερα
υποβοθτικι τόςο για τον προςδιοριςμό ειδικϊν αξιολογικϊν ερωτθμάτων



Για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων κάκε ΟΣΔ, για τθν
προετοιμαςία, τθν κατάρτιςθ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και τθν υλοποίθςθ του
τοπικοφ τθσ προγράμματοσ, πρζπει να διαλζξει μία βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τοπικισ
ανάπτυξθσ θ οποία μπορεί να ςυνδζεται ςυμπλθρωματικά με δευτερεφουςεσ κεματικζσ
κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ.



Και θ βαςικι αλλά και οι δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ κα
πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τθν SWOT
ανάλυςθ του τοπικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και τθ ςτρατθγικι του ΠΑΑ2014-2020

Θ ζννοια τθσ Ποιότθτασ Ηωισ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό
δίκτυο αξιολόγθςθσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ


Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
αναγνωρίηοντασ τα προβλιματα
προςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ τθσ
Ποιότθτασ Ηωισ ςε ςχζςθ με τουσ
ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτο
πλαίςιο τθσ πολιτικισ αγροτικισ
ανάπτυξθσ προχϊρθςε ςτθν
ζκδοςθ εγγράφου εργαςίασ
“Capturing impacts of LEADER and
of Measures to improve Quality of
Life in Rural Areas”



φμφωνα με το «Κείμενο εργαςίασ
για τθν Ποιότθτα Ηωισ», ο
πολυδιάςτατοσ χαρακτιρασ τθσ
Ποιότθτασ Ηωισ αποτυπϊνεται ςτο
ακόλουκο προτεινόμενο
Διάγραμμα:

Διαςτάςεισ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ








Θ κοινωνικο-πολιτιςτικι διάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν Περιλαμβάνει το
κοινωνικό κεφάλαιο «το ςφνολο των πραγματικϊν ι ςυμβολικϊν πόρων οι οποίοι ςυνδζονται
με πολλαπλά δίκτυα, που διατθροφνται ςτο χρόνο και ςυςχετίηονται με εν πολλοίσ
κεςμοκετθμζνεσ ςχζςεισ αμοιβαίασ αποδοχισ και αναγνϊριςθσ» (Με άλλα λόγια, το κοινωνικό
κεφάλαιο αντιπροςωπεφει το άκροιςμα των πλεονεκτθμάτων που αποκομίηουν όςα άτομα
ανικουν ςε κοινά δίκτυα ι ςε ομάδεσ).
Σο πολιτιςτικό κεφάλαιο/κλθρονομιά τα οποία κεωροφνται ςθμαντικά για τθν Ποιότθτα Ηωισ.
Σα ςτοιχεία αυτά περικλείουν άυλουσ (soft) παράγοντεσ όπωσ θ κοινοτικι ηωι, οι παραδόςεισ,
οι κοινωνικζσ υποδομζσ και θ κοινωνικι ςυνοχι, αλλά και υλικοφσ (hard) παράγοντεσ, όπωσ
κτίρια ι άλλεσ υποδομζσ ςτο πλαίςιο ανάπλαςθσ οικιςμϊν
Θ περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ περιλαμβάνει τθν ανκρϊπινθ ευθμερία που
οφείλεται ςτθ διατιρθςθ και αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ.
Θ ζννοια του περιβάλλοντοσ δεν περιλαμβάνει μόνο βιοφυςικοφσ παράγοντεσ και τισ μεταξφ
τουσ αλλθλεπιδράςεισ, αλλά και το δομθμζνο περιβάλλον και τισ επιδράςεισ μεταξφ των
διαφόρων ςυςτθμάτων. Σα τελευταία χρόνια θ ζννοια του περιβάλλοντοσ ςυνάδει με τθν
ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Θ οικονομικι διάςταςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ θ οποία περιλαμβάνει επαρκζσ και αςφαλζσ
ειςόδθμα με το οποίο μποροφν να αντιμετωπιςκοφν βαςικζσ ανάγκεσ και πρόςβαςθ ςτθν
εκπαίδευςθ, τθν υγεία, τθν αναψυχι κλπ.

Σα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του LEADER και θ ςχζςθ τουσ
με τθν Ποιότθτα Ηωισ


Θ ζννοια του όρου «Ποιότθτα Ηωισ», με τον πολυδιάςτατο χαρακτιρα τθσ που καλφπτει
κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ πτυχζσ, εμπεριζχει τισ ζννοιεσ, τθσ ηωτικότθτασ,

του βιοποριςμοφ και τθσ ευθμερίασ.



Οι διατικζμενοι πόροι πρζπει να εξυπθρετοφν τισ προτεραιότθτεσ των Κοινοτικϊν
Προτεραιοτιτων και των περιοχϊν εςτίαςθσ που εξυπθρετοφν τα μζτρα του ΠΑΑ



Να παίηουν ςθμαντικό ρόλο (διατικζμενοι πόροι) ςε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα τθσ

βελτίωςθσ τθσ διακυβζρνθςθσ και τθσ κινθτοποίθςθσ του ενδογενοφσ αναπτυξιακοφ
δυναμικοφ των αγροτικϊν περιοχϊν», παράμετροι ιδιαίτερα ςθμαντικοί για τθν επίτευξθ τθσ
ανάπτυξθσ.





Ωσ βαςικζσ αρχζσ τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ κεωροφνται:


θ διαφάνεια, θ ςυμμετοχι,



θ πολυ-επίπεδθ διακυβζρνθςθ (οριηόντια και κάκετθ ενςωμάτωςθ),



θ νομιμότθτα,



θ επικουρικότθτα

Θ ορκι διακυβζρνθςθ (governance) δεν είναι ςθμαντικι μόνο για τθν επιτυχι εφαρμογι τθσ
προςζγγιςθσ LEADER, αλλά ςυνειςφζρει επίςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ. Κατά
ςυνζπεια, θ διακυβζρνθςθ μπορεί να κεωρθκεί μία τζταρτθ διάςταςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ

υνδυαςτικά οι παρεμβάςεισ του Leader αξιολογοφνται
ςφμφωνα με τισ τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ





Κοινωνικο-πολιτιςτικι διάςταςθ
Αγροτικι οικονομία

Αγροτικό περιβάλλον
Διακυβζρνθςθ

Και ζνα ςφνολο επτά κατθγοριϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ μποροφν να εκτιμθκοφν οι επιπτϊςεισ:









κοινωνικό κεφάλαιο
πολιτιςτικό κεφάλαιο
περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ και παροχζσ
Ηωτικότθτα
βιοποριςμό
πολφ-επίπεδθ διακυβζρνθςθ
τοπικι διακυβζρνθςθ

Οι διάφορεσ ςχζςεισ και διαςυνδζςεισ μεταξφ όλων αυτϊν των ςτοιχείων αποδίδονται ςχθματικά
ςτο ακόλουκο Διάγραμμα και αποτελοφν το προτεινόμενο πλαίςιο αναφοράσ

Κακοριςμόσ κριτθρίων απόφαςθσ για τισ 4 διαςτάςεισ τθσ
Ποιότθτασ τθσ Ηωισ και το Leader

H Αγροτικι Οικονομία ςυντίκεται από δφο ςυνιςτϊςεσ που
είναι:
Ποιότθτασ
Ηωισ
 Θ «ηωτικότθτα»
(Liveability) αφορά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, τθν ποιότθτα του φυςικοφ και


δομθμζνου περιβάλλοντοσ και τα κοινωνικά δίκτυα που αναπτφςςονται, ςτοιχεία που κάνουν
τουσ ανκρϊπουσ να κζλουν να ηιςουν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ (μετρο 7)
Ο «βιοποριςμόσ» (livelihood), αφορά ςτα μζςα που χρειάηονται προκειμζνου να
εξαςφαλιςκοφν τα προσ το ηθν και τζλοσ θ ζννοια τθσ ευθμερίασ θ οποία περιγράφει γενικά
τθν κατάςταςθ τθσ ηωισ των ανκρϊπων όπωσ διαμορφϊνεται λόγω τθσ οικονομικισ και
κοινωνικισ ανάπτυξθσ. (Μζτρο 4,6)

Για τθν ςυνιςτϊςα «βιοποριςμόσ» αντιπροςωπευτικά ςτατιςτικά μεγζκθ είναι το ειςόδθμα και θ
απαςχόλθςθ. Για αμφότερα τα μεγζκθ υπάρχουν διακζςιμα ςτατιςτικά δεδομζνα ςτο επίπεδο
τθσ διοικθτικισ Περιφζρειασ αλλά και ςε επίπεδο «αγροτικότθτασ», δθλαδι με βάςθ τθν
κατάταξθ που υιοκετεί θ EUROSTAT και κατανζμει τον χϊρο ςε τρείσ κατθγορίεσ που είναι οι
κυρίαρχα αγροτικζσ περιοχζσ, οι ενδιάμεςεσ αγροτικζσ περιοχζσ και οι αςτικζσ περιοχζσ,
υιοκετϊντασ το ςχετικό οριςμό του Ο.Ο..Α.
H ηωτικότθτα, εκφραςμζνθ ςε όρουσ προςφοράσ βαςικϊν υπθρεςιϊν προσ τον αγροτικό
πλθκυςμό το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που τίκεται αφορά τθ μζτρθςθ τθσ ςυμβολισ του
Προγράμματοσ ςτθν εξυπθρζτθςθ ςυγκριμζνων αναγκϊν των κατοίκων των αγροτικϊν
περιοχϊν.

Σο Αγροτικό περιβάλλον


Θ δεφτερθ βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ ποιότθτασ ηωισ αφορά το αγροτικό περιβάλλον (rural
environment) και τθν ποιότθτα του, ςαν ουςιϊδθ παράμετρο για τθν ενίςχυςθ του
αιςκιματοσ ευθμερίασ (well being) των κατοίκων τθσ υπαίκρου αλλά και ςαν ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα και εν δυνάμει «πόρο» των αγροτικϊν περιοχϊν



Θ υψθλι ποιότθτα του περιβάλλοντοσ των αγροτικϊν περιοχϊν ςε ςχζςθ με τισ αςτικζσ
περιοχζσ και θ ανάγκθ επαφισ των κατοίκων των πόλεων με τθν φφςθ αποτελεί ζναν από
τουσ πυλϊνεσ για τθν ανάπτυξθ του αγροτουριςμοφ αλλά και για τθν ελκυςτικότθτα των
αγροτικϊν περιοχϊν.



Ο διττόσ ρόλοσ του αγροτικοφ περιβάλλοντοσ και θ αντιςτοίχιςθ του με τισ ςτθριηόμενεσ
μζςω των ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ 7.4, 7.5, 7.6 μπορεί να γίνει αξιοποιϊντασ τα ΕΑ του μζτρου 323 του
ΠΑΑ 2007-2013 που είναι :


ε ποιο βακμό διατιρθςε το μζτρο τθν ελκυςτικότθτα των αγροτικϊν περιοχϊν;



ε ποιο βακμό ςυνζβαλε το μζτρο ςτθν αειφόρο διαχείριςθ και ανάπτυξθ των Σοποκεςιϊν
Natura 2000 ι άλλων τόπων υψθλισ φυςικισ αξίασ και ςτθν περιβαλλοντικι
ευαιςκθτοποίθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ;



ε ποιο βακμό ςυνζβαλε το μζτρο ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ;

Σο Κοινωνικό – Πολιτιςτικό κεφάλαιο


Σο «Κοινωνικό Κεφάλαιο» αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ και κινθτιρια δφναμθ για τθν
ενδυνάμωςθ τθσ οικονομικισ προόδου και τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ.



Θ ζννοια του κοινωνικοφ κεφαλαίου αποτελεί μία ςθμαντικι ςυνιςτϊςα προκειμζνου να
διαμορφωκεί το πλαίςιο και οι ςτόχοι τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ.



Θ ζννοια του κοινωνικοφ κεφαλαίου είναι ζννοια ςφνκετθ και δυναμικι, παραπζμπει ςτον
πλοφτο που μπορεί να διακζτει θ τοπικι κοινότθτα και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ και ο
οποίοσ μεταβάλλεται μζςα ςτο χρόνο.



To Πολιτιςτικό Κεφάλαιο αφορά τόςο άυλουσ όρουσ όπωσ θ πολιτιςτικι παράδοςθ όςο και με
όρουσ υποδομϊν όπωσ είναι τα ςτοιχεία τθσ υλικισ αγροτικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, είτε
αυτά ςχετίηονται με τθν αγροτικι παραγωγι και τα ικθ και ζκιμα του τόπου, είτε με τθ
δθμιουργία του καταλλιλου πλαιςίου για τθν παροχι πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον
κάτοικο τθσ υπαίκρου.



Θ ςυμβολι του προγράμματοσ ςτθν δθμιουργία πολιτιςτικοφ κεφαλαίου μπορεί να αποτιμθκεί
και να ποςοτικοποιθκεί μζςω των προτεινόμενων δεικτϊν εκροϊν, αποτελεςμάτων και
επιπτϊςεων ςε όρουσ εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ αλλά και διαςφνδεςθσ των παρεμβάςεων
των υπομζτρων Μζτρων 7.2,7.4 7.5 και 7.6.

Θ Διακυβζρνθςθ
Θ ζννοια τθσ διακυβζρνθςθσ ςυνίςταται από δφο διακριτζσ υποενότθτεσ που είναι θ «Πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ» δθλαδι θ εξζταςθ των οριηόντιων και κάκετων διαςυνδζςεων μεταξφ των
επιπζδων τθσ διοίκθςθσ, θ επικουρικότθτα και το επίπεδο αποκζντρωςθσ και θ Σοπικι
διακυβζρνθςθ, δθλαδι θ ποιότθτα τθσ τοπικισ εταιρικισ ςχζςθσ όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτθν
διαφάνεια, τθ ςυμμετοχι, τθ δικτφωςθ, τθ ςυνεργαςία.
Οι Αρχζσ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν «Λευκι Βίβλο για τθν Διακυβζρνθςθ» που εξζδωςε
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ καλι διακυβζρνθςθ εδράηεται ςε πζντε ςωρευτικζσ αρχζσ:



διαφάνεια: τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα πρζπει να δϊςουν μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθ
διαφάνεια και τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεϊν τουσ



ςυμμετοχι: οι πολίτεσ πρζπει να κλθκοφν να ςυμμετάςχουν πιο ςυςτθματικά ςτθν εκπόνθςθ
και τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν



ευκφνθ: πρζπει να αποςαφθνιςτεί ο ρόλοσ του κάκε ςυντελεςτι ςτθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων. Κάκε εμπλεκόμενοσ ςυντελεςτισ πρζπει, ςτθ ςυνζχεια, να αναλαμβάνει το ρόλο
που του αναλογεί



αποτελεςματικότθτα: οι αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται ςτο κατάλλθλο επίπεδο και τθν

κατάλλθλθ ςτιγμι και να παράγουν τα απαιτοφμενα αποτελζςματα



ςυνοχι: οι πολιτικζσ που εφαρμόηει θ Ζνωςθ παρουςιάηουν πολφ μεγάλθ διαφοροποίθςθ και
απαιτείται ςυνεχισ προςπάκεια για να εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι τουσ.

Κοινά Ερωτιματα – Προγραμματικι Περίοδο 2007 - 2013
Κοινά Ερωτιματα Αξιολόγθςθσ για τον Άξονα Προτεραιότθτασ 4 (Leader)






21. ε ποιο βακμό ςυνζβαλε το ΠΑΑ ςτθ δθμιουργία τοπικϊν ικανοτιτων για τθν απαςχόλθςθ και
τθ διαφοροποίθςθ μζςω του LEADER; (Κοινοτικι ςτρατθγικι προτεραιότθτα)
22. ε ποιο βακμό ςυνζβαλαν οι Ομάδεσ Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ) ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Σοπικισ τρατθγικισ και του ΠΑΑ;
23. ε ποιο βακμό ζχει τεκεί ςε εφαρμογι θ προςζγγιςθ Leader;
24. ε ποιο βακμό ςυνζβαλε θ εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ Leader ςτθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ
διακυβζρνθςθσ; (Κοινοτικι ςτρατθγικι προτεραιότθτα)

Τα επξήκαηα ηεο
αμηνιόγεζεο
βαζίδνληαη ζε
ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξώζεθαλ,
πνζνηηθνύο ή / θαη
πνηνηηθνύο δείθηεο
θαη νξζέο κεζόδνπο

Οη θξίζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
απαληήζεηο ηωλ
εξωηεκάηωλ
αμηνιόγεζεο
βαζίδνληαη ζε
ηζρπξά επξήκαηα

Τα ζπκπεξάζκαηα
πνπ είλαη ζαθώο
δηαηππωκέλα θαη
ζπλάγνληαη από ηα
επξήκαηα,
ζπλδένληαη κε ηηο
θξίζεηο ζηηο
απαληήζεηο ηωλ
εξωηεκάηωλ
αμηνιόγεζεο

Τα ζπκπεξάζκαηα
νδεγνύλ ζε ζαθώο
δηαηππωκέλεο
ιεηηνπξγηθέο
ζπζηάζεηο

Ξαξάξηεκα I
Αντιςτοίχιςθ Δεικτϊν με Δράςεισ του Leader

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 1

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης Σίηλος Τπο-Δράζης

ΓΟΑΠΔΗΠ
ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ
ΓΛΩΠΔΩΛ
&
19.2.1 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ 19.2.1.1

Πηήξημε γηα δξάζεηο
επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
&
απόθηεζεο δεμηνηήησλ

Πηήξημε
γηα
δξαζηεξηόηεηεο
επίδεημεο & δξάζεηο
19.2.1.2 ελεκέξσζεο
Πηήξημε
γηα
βξαρππξόζεζκεο
αληαιιαγέο
γηα
δηαρείξηζε γεσξγηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ
&
δαζώλ θαζώο θαη γηα
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο
19.2.1.3 εθκεηαιιεύζεηο & δάζε

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

14

14

14

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

M 1.1

Π1-πνζνζηό δαπαλώλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ
14, 15 θαη 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*) 1305/2013 όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο δαπάλεο γηα ην ΞΑΑ (ηνκέαο επηθέληξσζεο
παξέρεηαη
ζηήξημε
1Α)
Δ.11 - Αξηζκόο εκεξώλ παξερόκελεο Π3-ζπλνιηθόο
αξηζκόο
θαηαξηηζκέλσλ
θαηάξηηζεο
ζπκκεηερόλησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Δ.12 - Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε δξάζεηο θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 (ηνκέαο
θαηάξηηζεο
επηθέληξσζεο 1Γ)

M 1.2

Π1-πνζνζηό δαπαλώλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ
14, 15 θαη 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*) 1305/2013 όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο δαπάλεο γηα ην ΞΑΑ (ηνκέαο επηθέληξσζεο
παξέρεηαη
ζηήξημε
1Α)
Δ.11 - Αξηζκόο εκεξώλ παξερόκελεο Π3-ζπλνιηθόο
αξηζκόο
θαηαξηηζκέλσλ
θαηάξηηζεο
ζπκκεηερόλησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Δ.12 - Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε δξάζεηο θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 (ηνκέαο
θαηάξηηζεο
επηθέληξσζεο 1Γ)

M 1.3

Π1-πνζνζηό δαπαλώλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ
14, 15 θαη 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*) 1305/2013 όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο δαπάλεο γηα ην ΞΑΑ (ηνκέαο επηθέληξσζεο
παξέρεηαη
ζηήξημε
1Α)
Δ.11 - Αξηζκόο εκεξώλ παξερόκελεο Π3-ζπλνιηθόο
αξηζκόο
θαηαξηηζκέλσλ
θαηάξηηζεο
ζπκκεηερόλησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Δ.12 - Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε δξάζεηο θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 (ηνκέαο
θαηάξηηζεο
επηθέληξσζεο 1Γ)

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 2

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης Σίηλος Τπο-Δράζης

ΠΡΖΟΗΜΖ ΓΗΑ
ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ
ΠΡΖ
ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ
ΔΚΞΝΟΗΑ ΘΑΗ/Ή
ΑΛΑΞΡΜΖ
ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ
19.2.2 ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ
19.2.2.1

Κεηαπνίεζε, εκπνξία
θαη/ή αλάπηπμε
γεσξγηθώλ πξντόλησλ
κε απνηέιεζκα
γεσξγηθό πξντόλ

Κεηαπνίεζε, εκπνξία
θαη/ή αλάπηπμε
γεσξγηθώλ πξντόλησλ
κε απνηέιεζκα κε
19.2.2.2 γεσξγηθό πξντόλ

ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΝ
ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ
ΚΔ ΡΖΛ
ΑΛΑΞΡΜΖ, ΡΝΛ
ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚ
Ν Ζ ΡΖΛ
ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ
19.2.3 ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ 19.2.3.1

Βειηίσζε πξόζβαζεο ζε
γεσξγηθή γε θαη
θηελνηξνθηθέο
εθκεηαιιεύζεηο

πνδνκέο εγγείσλ
βειηηώζεσλ

Ανηιζηοι
τία με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν.
2014-20
(ΕΕ)
& Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

17

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο
Μ 4.2.1 παξέρεηαη ζηήξημε

A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα
(Leader)

17

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο
Μ 4.2.2 παξέρεηαη ζηήξημε

A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα
(Leader)

17

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο
Μ 4.3.4 παξέρεηαη ζηήξημε

Δηδηθόο Γείθηεο

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο
Μ 4.3.1 παξέρεηαη ζηήξημε

A12 - πνζνζηό αξδεπόκελεο γεο πνπ
εληάζζεηαη ζε πην απνδνηηθό αξδεπηηθό
ζύζηεκα
A13 - Αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο σο πξνο
ηε ρξήζε ύδαηνο ζηε γεσξγία ζε
ππνζηεξηδόκελα έξγα ηνπ ΞΑΑ

17

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 3

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης Σίηλος Τπο-Δράζης

Θηελνηξνθηθά Ξάξθα
ΑΛΑΞΡΜΖ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ
ΠΡΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ
19.2.4 ΞΔΟΗΝΣΔΠ
19.2.4.1

Δπελδύζεηο γηα ηελ
ίδξπζε/ δεκηνπξγία κε
γεσξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ

Δπελδύζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε/εθζπγρξνληζκ
ό κε γεσξγηθώλ
19.2.4.2 δξαζηεξηνηήησλ

ΒΑΠΗΘΔΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ &
ΑΛΑΞΙΑΠΖ
ΣΩΟΗΩΛ ΠΔ
ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ
19.2.5 ΞΔΟΗΝΣΔΠ

Πηήξημε γηα ππνδνκέο
κηθξήο θιίκαθαο (πρ.
ύδξεπζε, απνρέηεπζε,
νδνπνηία, θ.ιπ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνύκελα
19.2.5.1 δεκόζηα θηίξηα

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ
A2 - Αιιαγή ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ησλ
ππνζηεξηδόκελσλ γεσξγηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ/ΔΚΔ (εηήζηα κνλάδα
εξγαζίαο)
A16 - πνζνζηό ΚΕΘ (κνλάδεο δσηθνύ
θεθαιαίνπ) πνπ ζπλδέεηαη κε επελδύζεηο
ζηε δηαρείξηζε ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ κε
ζθνπό ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο
Δηδηθόο Γείθηεο

17

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.8 - Αξηζκόο κνλάδσλ δσηθνύ θεθαιαίνπ
(ΚΕΘ) ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε

19

Μ 6.2

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.4 - Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ/δηθαηνύρσλ A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζηνπο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)

Μ 6.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.4 - Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ/δηθαηνύρσλ A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζηνπο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)

Μ 7.2

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο
παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)

19

20

A22 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
πνπ θαιύπηεηαη από ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο
αλάπηπμεο
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 4

Κωδι
κός
Δράζ Σίηλος
ης
Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης

Σίηλος Τπο-Δράζης

19.2.5.2

Πηήξημε γηα ηε
δεκηνπξγία, βειηίσζε ή
επέθηαζε ηνπηθώλ
βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα
ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό,
θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ
ππνδνκώλ (πρ. παηδηθνί
ζηαζκνί, αγξνηηθά
ηαηξεία, θ.ιπ.)

19.2.5.3

19.2.5.4

Πηήξημε γηα ηε
δεκηνπξγία, βειηίσζε ή
επέθηαζε ππεξεζηώλ
αλαςπρήο, θαζώο θαη ησλ
ζρεηηθώλ ππνδνκώλ

Πηήξημε γηα ηε
δεκηνπξγία, βειηίσζε ή
επέθηαζε ππεξεζηώλ
πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη
ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

20

20

20

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

Μ 7.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
παξέρεηαη ζηήξημε
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 7.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
παξέρεηαη ζηήξημε
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 7.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο νπνίεο πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
παξέρεηαη ζηήξημε
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
Δηδηθόο Γείθηεο

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 5
Κωδι
κός
Δράζ Σίηλος
ης
Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης

19.2.5.5

19.2.5.6

19.2.5.7

Σίηλος Τπο-Δράζης

Πηήξημε γηα επελδύζεηο γηα
δεκόζηα ρξήζε ζε ππνδνκέο
αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο
Πηήξημε γηα κειέηεο θαη
επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε
ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε
θαη αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ
αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ
ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζρεηηθώλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο
θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο
Πηήξημε γηα επελδύζεηο πνπ
ζηνρεύνπλ ζηε
κεηεγθαηάζηαζε θηηξίσλ
γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ,
εμαηξνπκέλσλ ηνπ
εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο
αύμεζεο παξαγσγηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ
(πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ζρεδίσλ βειηίσζεο)

Άρθρ Ανηιζηοιτία
ο με ζτεηικό
Καν. Μέηρο ΠΑΑ
(ΕΕ) 2014-20 &
1305/ Καν.
2013 808/2014 Δείκηες Εκροών

20

Μ 7.5

20

Μ 7.6

20

Μ 7.7

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
Δηδηθόο Γείθηεο

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
Δηδηθόο Γείθηεο
A1 - πνζνζηό γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ
πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ
ΞΑΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ
κε ζθνπό ηελ αλαδηάξζξσζε ή ηνλ
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*) εθζπγρξνληζκό
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
A2 - Αιιαγή ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ησλ
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ ζηηο ππνζηεξηδόκελσλ γεσξγηθώλ
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
εθκεηαιιεύζεσλ/ΔΚΔ (εηήζηα κνλάδα
Δ.15 - Ξιεζπζκόο πνπ επσθειείηαη από εξγαζίαο)
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ή άιιεο)
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 6
Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικ
ός
ΤποΔράζη
ς
Σίηλος Τπο-Δράζης

Ξξόιεςε, απνθαηάζηαζε
δαζώλ θαη δαζηθώλ
ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ
εθηάζεσλ από ππξθαγηέο
ΠΡΖΛ
θαη άιιεο θπζηθέο
ΑΛΑΞΡΜΖ
19.2.6. θαηαζηξνθέο θαη
ΓΑΠΗΘΩΛ
19.2.6 ΞΔΟΗΝΣΩΛ ΘΑΗ 1
θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα
ΠΡΖ ΒΔΙΡΗΩΠΖ
Δπελδύζεηο ζε
ΡΖΠ
δαζνθνκηθέο ηερλνινγίεο
ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑΠ
θαη ζηελ επεμεξγαζία,
ΡΩΛ ΓΑΠΩΛ
19.2.6. θηλεηνπνίεζε θαη εκπνξία
2
δαζηθώλ πξντόλησλ

Απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη
δαζηθώλ εθηάζεσλ από
ππξθαγηέο, άιιεο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο,
θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα
ή από άιιεο αηηίεο
Δπελδύζεηο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο
αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο αμίαο
ησλ δαζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ
A6 - πνζνζηό δαζώλ ή ινηπώλ δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
A11 - πνζνζηό ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηελ πξόιεςε ηεο
δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο

24

Μ 8.3

26

Μ 8.6

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο
(*)
Δ.4 - Αξηζκόο
εθκεηαιιεύζεσλ/δηθαηνύρσλ ζηνπο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.5 - Ππλνιηθή έθηαζε (ζε εθηάξηα)
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο
(*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε

Μ 8.4

A6 - πνζνζηό δαζώλ ή ινηπώλ δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
A9 - πνζνζηό ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ
A11 - πνζνζηό ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηελ πξόιεςε ηεο
(*)
δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο
Δ.4 - Αξηζκόο
A20 - πνζνζηό ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο δαζηθήο γεο
εθκεηαιιεύζεσλ/δηθαηνύρσλ ζηνπο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη νπνίεο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ
Δ.5 - Ππλνιηθή έθηαζε (ζε εθηάξηα) δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα

Μ 8.5

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο
(*)
Δ.2 - Ππλνιηθή επέλδπζε
Δ.3 - Αξηζκόο δξάζεσλ/πξάμεσλ
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.5 - Ππλνιηθή έθηαζε (ζε εθηάξηα)

24

25

A20 - πνζνζηό ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο δαζηθήο γεο
πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 7

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικό
ς ΤποΔράζης Σίηλος Τπο-Δράζης

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ
ΚΔΡΑΜ
ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΩΛ
ΞΑΟΑΓΝΛΡΩΛ
ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ
ΘΑΗ ΡΝ
19.2.7.1
ΓΑΠΗΘΝ
ΡΝΚΔΑ, ΡΖΠ
ΑΙΠΗΓΑΠ
ΡΟΝΦΗΚΩΛ &
ΑΙΙΩΛ ΞΝ
ΠΚΒΑΙΙΝΛ
ΠΡΖΛ ΔΞΗΡΔΜΖ 19.2.7.2
ΡΩΛ ΠΡΝΣΩΛ
19.2.7 ΘΑΗ ΡΩΛ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡ
ΩΛ ΡΖΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΘΑΘΩΠ ΘΑΗ
ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ
ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΩ
Λ ΦΝΟΔΩΛ
(CLUSTERS)

Ξηινηηθά έξγα
Αλάπηπμε λέσλ
πξντόλησλ, πξαθηηθώλ,
δηεξγαζηώλ θαη
ηερλνινγηώλ ζηνλ ηνκέα
ηξνθίκσλ

Ππλεξγαζία κεηαμύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα
δηνξγάλσζε θνηλώλ
κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ηε
θνηλή ρξήζε
εγθαηαζηάζεσλ θαη
πόξσλ θαζώο θαη γηα ηελ
αλάπηπμε θαη/ή ηελ
εκπνξία ηνπξηζηηθώλ
ππεξεζηώλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ
19.2.7.3 αγξνηνπξηζκό

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

35

35

35

Μ 16.2

Μ 16.2

Μ 16.3

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ ΔΠΘ)

Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ
ζπλεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην
πιαίζην ηνπ κέηξνπ ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35
ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013)
(νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί
(clusters), πηινηηθά έξγα…)

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ ΔΠΘ)

Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ
ζπλεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην
πιαίζην ηνπ κέηξνπ ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35
ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013)
(νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί
(clusters), πηινηηθά έξγα…)

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο
νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ ΔΠΘ)

Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ
ζπλεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην
πιαίζην ηνπ κέηξνπ ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35
ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013)
(νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί
(clusters), πηινηηθά έξγα…)

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 8
Κωδι
κός
Δράζ Σίηλος
ης
Δράζης

Κωδικός
ΤποΔράζης

Σίηλος Τπο-Δράζης

19.2.7.4

Νξηδόληηα θαη θάζεηε
ζπλεξγαζία γηα βξαρείεο
αιπζίδεο θαη ηνπηθέο
αγνξέο θαη
δξαζηεξηόηεηεο
πξνώζεζεο

19.2.7.5

Θνηλή δξάζε πνπ
αλαιακβάλεηαη κε ζθνπό
ην κεηξηαζκό ηεο αιιαγήο
θιίκαηνο ή ηελ
πξνζαξκνγή ζε απηή

19.2.7.6

Γηαθνξνπνίεζε ησλ
γεσξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε
ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ
θαη ηε δηαηξνθή

19.2.7.7

Γηαθνξνπνίεζε ησλ
γεσξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε, ηελ θνηλσληθή
έληαμε θαη ηε γεσξγία
πνπ ζηεξίδεηαη από ηηο
ηνπηθέο θνηλόηεηεο

Ανηιζηοιτί
α
με
Άρθρο ζτεηικό
Καν. Μέηρο
(ΕΕ) ΠΑΑ 20141305/20 20 & Καν.
13
808/2014 Δείκηες Εκροών

35

35

35

35

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

Μ 16.5

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο
δαπάλεο (*)
Δ.9 - Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπζηήκαηα ζηα νπνία
παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο
δαπάλεο (*)
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ
ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο
παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ
ΔΠΘ)

Μ 16.9

Π1-πνζνζηό δαπαλώλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη
35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 όζνλ αθνξά
ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ην ΞΑΑ (ηνκέαο
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο
επηθέληξσζεο 1Α)
δαπάλεο (*)
Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ
ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ
ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο
ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ 1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί
ΔΠΘ)
ζρεκαηηζκνί (clusters), πηινηηθά έξγα…)

Μ 16.9

Π1-πνζνζηό δαπαλώλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη
35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 όζνλ αθνξά
ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ην ΞΑΑ (ηνκέαο
Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο
επηθέληξσζεο 1Α)
δαπάλεο (*)
Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ
Δ.17 - Αξηζκόο πξάμεσλ
ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ
ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο
ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
παξέρεηαη ζηήξημε (εθηόο ησλ 1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί
ΔΠΘ)
ζρεκαηηζκνί (clusters), πηινηηθά έξγα…)

Μ 16.4

Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ
ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ
ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί
ζρεκαηηζκνί (clusters), πηινηηθά έξγα…)
Ξξόζζεηνο Γείθηεο

Π2 - ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ
ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ
ζπλεξγαζίαο (άξζξν 35 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.
1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ζπλεξγαηηθνί
ζρεκαηηζκνί (clusters), πηινηηθά έξγα…)

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 9

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Πρέδηα δηαηνπηθώλ
19.3.1 ζπλεξγαζηώλ

Πρέδηα
δηαθξαηηθώλ
19.3.2 ζπλεξγαζηώλ
Ακνηβέο
πξνζσπηθνύ θαη
εμσηεξηθώλ
19.4.1 ζπκβνύισλ
Ιεηηνπξγηθέο
19.4.2 δαπάλεο
Ξάγηα θαη ινηπόο
19.4.3 εμνπιηζκόο
Δλέξγεηεο
19.4.4 εκςύρσζεο
πνζηεξηθηηθέο
ελέξγεηεο
(εθπόλεζεο
κειεηώλ, ελέξγεηεο
επηκόξθσζεο,
19.4.5 απηό-αμηνιόγεζε)

Κωδικ
ός
ΤποΔράζη
ς
Σίηλος Τπο-Δράζης

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/201
13
4
Δείκηες Εκροών

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ

Μ 19.3

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.21 - Αξηζκόο έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζηα
νπνία παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.22 - Αξηζκόο θαη ηύπνο θνξέσλ
πινπνίεζεο έξγνπ

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.3

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)
Δ.21 - Αξηζκόο έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζηα
νπνία παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.22 - Αξηζκόο θαη ηύπνο θνξέσλ
πινπνίεζεο έξγνπ

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)

Δηδηθόο Γείθηεο

Μ 19.4

Δ.1 - Ππλνιηθέο δεκόζηεο δαπάλεο (*)

Δηδηθόο Γείθηεο

Ξίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Γεηθηώλ κε Γξάζεηο ηνπ Leader - 10

Κωδι
κός
Δράζ
ης
Σίηλος Δράζης

Κωδικ
ός
ΤποΔράζη
ς
Σίηλος Τπο-Δράζης

ε Επίπεδο Προγράμμαηος Leader

Ανηιζηοι
τία
με
ζτεηικό
Μέηρο
Άρθρο ΠΑΑ
Καν. 2014-20
(ΕΕ) & Καν.
1305/20 808/20
13
14
Δείκηες Εκροών
Δ.18 - Ξιεζπζκόο πνπ θαιύπηεηαη από ΝΡΓ
Δ.19 - Αξηζκόο επηιεγκέλσλ ΝΡΓ
Δ.20 - Αξηζκόο έξγσλ LEADER ζηα νπνία
παξέρεηαη ζηήξημε
Δ.23 - Κνλαδηθόο αξηζκόο ηαπηνπνίεζεο
νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο (ΝΡΓ) πνπ
ζπκκεηέρεη ζε έξγν ζπλεξγαζίαο

Δείκηες Αποηελεζμάηων / ηότοσ
A22 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
πνπ θαιύπηεηαη από ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο
αλάπηπμεο
A23 - πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
πνπ επσθειείηαη από βειηησκέλεο
ππεξεζίεο/ππνδνκέο
A24 - Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζε ππνζηεξηδόκελα έξγα (Leader)

(*) Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αληηζηνηρεί ζηνλ δείθηε πιαηζίνπ επηδόζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν5 παξάγξαθνο2 ηνπ εθηειεζηηθνύ θαλνληζκνύ(ΔΔ) αξηζ. 215/2014
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο7εο Καξηίνπ2014, γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ(ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί
θαζνξηζκνύ θνηλώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό
Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθό Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην Δπξσπατθό Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ ζηόρσλ
γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλ πξνζδηνξηζκό νξόζεκσλ θαη πνζνηηθώλ ζηόρσλ ζην πιαίζην ησλ επηδόζεσλ θαη ηελ νλνκαηνινγία ησλ θαηεγνξηώλ παξέκβαζεο γηα ηα
Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία(ΔΔL 69 ηεο8.3.2014, ζ. 65).

Ξαξάξηεκα IΗ
Προτεινόμενοι Ειδικοί Δείκτεσ

ΜΕΣΡΟ 321
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Αγροτικι Οδοποιία
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 321

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό

Καηεγνξία πξάμεο

Αγξνηηθή νδνπνηία

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Βειηίσζε ηεο δσηηθόηεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο βηνπνξηζκνύ ζηελ
ύπαηζξν

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ζηεξηδόκελσλ δξάζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Ολνκαζία Δείθηε (3):

Μήθνο αγξνηηθώλ δξόκσλ

Τηκή Μνλάδνο (3):

Χικ.

Τηκή Επίηεπμεο (3):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Έθηαζε Γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ
βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο

Τηκή Μνλάδνο (1):

Σηξέκκαηα ή Δθηάξηα

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο
βειηησκέλεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο,

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

ΜΕΣΡΟ 321
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Εγγειοβελτιωτικά Ζργα
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 321

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό

Καηεγνξία πξάμεο

Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Βειηίσζε ηεο δσηηθόηεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο βηνπνξηζκνύ ζηελ
ύπαηζξν

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ζηεξηδόκελσλ δξάζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξδεπόκελε έθηαζε γηα ηελ νπνία πινπνηήζεθαλ εγγεηνβειηησηηθά
έξγα κηθξήο θιίκαθαο

Τηκή Μνλάδνο (1):

Σηξέκκαηα ή Δθηάξηα

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (1):

Όγθνο ύδαηνο πνπ πθίζηαηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε

Τηκή Μνλάδνο (1):

Κπβηθά κέηξα αλά έηνο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο
βειηησκέλεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

ΜΕΣΡΟ 321
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Μικρισ κλίμακασ υποδομζσ ςε
χϊρουσ άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 321

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό

Καηεγνξία πξάμεο

Μηθξήο θιίκαθαο ππνδνκέο ζε ρώξνπο άζθεζεο πνιηηηζηηθώλ θαη
αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
ππαίζξνπ

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ζηεξηδόκελσλ δξάζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ρώξνπο άζθεζεο
δξαζηεξηνηήησλ

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζηα επίπεδα ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηεο
πνιηηηζκνύ ή/θαη εθδειώζεηο,

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

ΜΕΣΡΟ 322
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Ζργα ανάπλαςθσ
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 322

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηώλ

Καηεγνξία πξάμεο

Έξγα αλάπιαζεο

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Δλίζρπζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ πξνο ηέξςε ηνπ
ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ρσξηώλ όπνπ πινπνηήζεθαλ δξάζεηο (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Πνζνζηό πιεζπζκνύ νηθηζκώλ ζηνπο νπνίνπο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαπιάζεηο (σο πξνο ηελ δεκνηηθή ελόηεηα)

Τηκή Μνλάδνο (1):

%

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο
βειηησκέλεο παξνρέο πνιηηηζκνύ

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

Ολνκαζία Δείθηε (2):

Αξηζκόο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο ζπλέπεηα ηεο
αλάπιαζεο ησλ νηθηζκώλ

Τηκή Μνλάδνο (2):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (2):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

ΜΕΣΡΟ 323
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Πολιτιςτικζσ παροχζσ
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 323

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο

Καηεγνξία πξάμεο

Πνιηηηζηηθέο παξνρέο

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Δλίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθώλ παξνρώλ πξνο ηέξςε ηνπ ηνπηθνύ
πιεζπζκνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ζηεξηδόκελσλ δξάζεσλ αγξνηηθήο θιεξνλνκίαο (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα θηίξηα ζηα νπνία
πινπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο
βειηησκέλεο παξνρέο πνιηηηζκνύ.

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

ΜΕΣΡΟ 323
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΡΑΘ: Τπθρεςίεσ οικοςυςτιματοσ και
περιβαλλοντικζσ παροχζσ
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Μέηξν 323

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο

Καηεγνξία πξάμεο

Υπεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο θαη πεξηβαιινληηθέο παξνρέο

Τίηινο έξγνπ
Κωδηθόο ΟΠΣΑΑ
Σηόρνο πνπ ζπκβάιιεη ην έξγν

Βειηίσζε (ησλ ππεξεζηώλ) ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ
πεξηβαιινληηθώλ παξνρώλ πξνο ηέξςε ηνπ θνηλνύ

Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Εθξνώλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο ζηεξηδόκελσλ δξάζεσλ αγξνηηθήο θιεξνλνκίαο (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Ολνκαζία Δείθηε (2):

Σπλνιηθό πνζό επελδύζεσλ (ΚΠΠΑ)

Τηκή Μνλάδνο (2):

Δπξώ

Τηκή Επίηεπμεο (2):
Ολνκαζία Δείθηε (3):

Μήθνο κνλνπαηηώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ
πνπ θαηαζθεπάδνληαη

Τηκή Μνλάδνο (3):

Χικ.

Τηκή Επίηεπμεο (3):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο απνηειέζκαηνο

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βειηησκέλεο
πεξηβαιινληηθέο παξνρέο

Τηκή Μνλάδνο (1):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (1):
Τύπνο δείθηε

Δείθηεο Επηπηώζεωλ

Ολνκαζία Δείθηε (1):

Μεηαβνιή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ από ηε
βειηησκέλε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

Τηκή Μνλάδνο (1):

Πνζνζηό

Τηκή Επίηεπμεο (1):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)

Ολνκαζία Δείθηε (2):

Αξηζκόο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο ζπλέπεηα
ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Μέηξνπ.

Τηκή Μνλάδνο (2):

Αξηζκόο

Τηκή Επίηεπμεο (2):

(ζηο πλαίζιο έρεσνας πεδίοσ)
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