EL

Ευρωπαϊκό Δίκτυο

Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΔΑΑ

ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΕΥΡΏΠΗ
2014-2020

Τι είναι η
αγροτική
δικτύωση;

Με τη χρηματοδότηση της

https://enrd.ec.europa.eu

ΕΔΑΑ — Συνδέοντας την αγροτική Ευρώπη

Η αγροτική ανάπτυξη
στην ΕΕ
Το πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης
Η αγροτική ανάπτυξη και η γεωργία μπορούν να συμβάλουν καίρια στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και στην επενδυτική προτεραιότητα που βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

25
εκατομμύρια
Υπάρχουν

αγρότες στην ΕΕ
Οι αγροτικές περιοχές

50 %

καλύπτουν το
της επικράτειας

της ΕΕ

Μόνο ο αγροδιατροφικός τομέας
αντιπροσωπεύει το

7 % της

απασχόλησης και το 3,5 %

της προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο

4ος μεγαλύτερος σε

όγκο εξαγωγών στην ΕΕ

20,6 %

Οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το
της
απασχόλησης στην ΕΕ προσφέροντας 46,1 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ
Σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές
και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτές, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) θέσπισαν την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ).

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)
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Άμεσες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης
της αγοράς

Αγροτική
ανάπτυξη

Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ στηρίζει το
εισόδημα των αγροτών και χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων

Ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ στηρίζει τις
αγροτικές περιοχές και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
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Στόχοι της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποβλέπει στην επίτευξη των
ακόλουθων στόχων:
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας·
• διασφάλιση, αφενός, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και, αφετέρου, της δράσης
για το κλίμα·
• επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων απασχόλησης.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Η πολιτική συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και από εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση του
ΕΓΤΑΑ επιδιώκει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

335 000 γεωργικές
εκμεταλλεύσεις για την αναδιάρθρωση ή τον
εκσυγχρονισμό τους
Παροχή στήριξης σε

175 500 νέους αγρότες για
επιχειρησιακή ανάπτυξη

Παροχή στήριξης σε

17,7 %

Ένταξη του
της γεωργικής γης της ΕΕ σε συμβάσεις
διαχείρισης που στηρίζουν τη βιοποικιλότητα

2,7 δισ. ευρώ στην παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές
Επένδυση

Βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες

περιοχές για 18
Δημιουργία

ΤΠΕ σε αγροτικές

εκατομμύρια πολίτες

117 500 μη γεωργικών θέσεων

εργασίας
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Προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης
Η ευρωπαϊκή πολιτική «Αγροτική ανάπτυξη» υλοποιείται μέσω 118
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε ολόκληρη την ΕΕ.
Κάθε ΠΑΑ καθορίζει τις
δράσεις προτεραιότητας
και τον προϋπολογισμό για
την αντίστοιχη γεωγραφική
περιοχή.

118
προγράμματα
αγροτικής
ανάπτυξης (ΠΑΑ)

«

Ένα από τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα της
στρατηγικής μας για την
αγροτική ανάπτυξη είναι
ότι καθορίζει τις βασικές
προτεραιότητες, αλλά κάθε
κράτος μέλος ή περιφέρεια
είναι ελεύθερο να σχεδιάσει
ένα πρόγραμμα που να
ανταποκρίνεται στις δικές του
προκλήσεις και ευκαιρίες.
Phil Hogan,
επίτροπος Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης
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Δικτύωση για την
επίτευξη αποτελεσμάτων
Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων έχουν
δημιουργηθεί αγροτικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα (ΕΑΔ) στηρίζουν την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ όλων των
εταίρων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη
της ΕΕ: δημόσιες αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς που εκπροσωπούν την
κοινωνία των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΔΑΑ) για τη στήριξη της διακρατικής και της διασυνοριακής μάθησης και ανταλλαγής.
Συγκεκριμένα, το ΕΔΑΑ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
(1) να αυξήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην αγροτική ανάπτυξη·
(2) να βελτιώσει την ποιότητα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·
(3) ν α παρέχει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης·
(4) να στηρίξει την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
Το
ΕΔΑΑ λειτουργεί
παράλληλα με ένα δεύτερο
ευρωπαϊκό αγροτικό δίκτυο: την

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη
Καινοτομίας για τη
γεωργική παραγωγικότητα και
βιωσιμότητα (ΕΣΚ AGRI).
Στόχος της ΕΣΚ AGRI είναι να προάγει την
καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της βιωσιμότητας της
γεωργίας και της
δασοκομίας.
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Διακυβέρνηση των δικτύων
Το έργο του ΕΔΑΑ και της ΕΣΚ AGRI κατευθύνουν επίσημες δομές
διακυβέρνησης στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες των
ενδιαφερόμενων φορέων αγροτικής ανάπτυξης.
Η συνέλευση των αγροτικών δικτύων συνέρχεται κάθε χρόνο για
να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση, κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές σχετικά με το έργο
του ΕΔΑΑ και της ΕΣΚ AGRI. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται προβλήματα που ανακύπτουν και
σημαντικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν τα δίκτυα.
«Κυβερνητικοί»
‘Governmental’εκπρόσωποι
representatives
28 οργανισµοί
πληρωµών
28 Paying Agencies
28 Managing Authorities
28 διαχειριστικές
αρχές
‘Civil + Local’ representatives

Τοπικοί
εκπρόσωποι και εκπρόσωποι
28 LEADER Local Action Groups
της κοινωνίας
των πολιτών
25 EU Non-Governmental
Organisations
3 Regional/Local
Organisations
28 οµάδες
τοπικήςAuthorities
δράσης LEADER
25 µη
κυβερνητικές οργανώσεις της ΕΕ
‘Innovation’ representatives
3 οργανώσεις
περιφερειακής
και
28 Agricultural
Advisory Services
τοπικής
αυτοδιοίκησης
28 Agricultural
Research Institutes
NRN representatives
Εκπρόσωποι
για την καινοτοµία
28 National Rural Networks
28 υπηρεσίες παροχής γεωργικών συµβουλών
28 γεωργικών ερευνητικών ιδρυµάτων

Εκπρόσωποι ΕΑ∆
28 εθνικά αγροτικά δίκτυα

Η —μικρότερη— διευθύνουσα ομάδα των αγροτικών
δικτύων παρακολουθεί το έργο του ΕΔΑΑ και της ΕΣΚ AGRI δύο ή τρεις φορές τον χρόνο.
Ρόλος της είναι να διασφαλίζει τον καλό συντονισμό των θεματικών εργασιών.
28 εθνικά αγροτικά δίκτυα /
διαχειριστικές αρχές
28 εθνικά αγροτικά δίκτυα /
διαχειριστικές αρχές
4 αρχές αξιολόγησης
12 οργανώσεις της ΕΕ
4 υπηρεσίες παροχής γεωργικών
συµβουλών / γεωργικά ερευνητικά
ιδρύµατα
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4 αρχές αξιολόγησης
12 οργανώσεις της ΕΕ
4 υπηρεσίες παροχής γεωργικών
συµβουλών / γεωργικά ερευνητικά
ιδρύµατα
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Μονάδες υποστήριξης
δικτύου
Το ΕΔΑΑ επικουρούν στο έργο του δύο μονάδες υποστήριξης: το σημείο
επαφής του ΕΔΑΑ και το ευρωπαϊκό helpdesk αξιολόγησης για την
αγροτική ανάπτυξη.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο

Αγροτικής Ανάπτυξης
Το σημείο επαφής
στηρίζει τη λειτουργία του
ΕΔΑΑ. Συντονίζει τις θεματικές
και αναλυτικές εργασίες,
διευκολύνει τη δικτύωση και
την ανταλλαγή και παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το
έργο και τις απόψεις των
μελών του δικτύου.

Το helpdesk

αξιολόγησης

προσφέρει ειδικευμένη
στήριξη για τη βελτίωση των
μεθόδων, των μέσων, των
γνώσεων και της κατανόησης
για την αξιολόγηση
των ΠΑΑ.

ΚΟΙΝΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
ΑΓ ΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα διαθέτουν επίσης
τις δικές τους μονάδες υποστήριξης

δικτύου.

✚✚ Για στοιχεία επικοινωνίας κάντε κλικ στο

αντίστοιχο σημείο του χάρτη που θα βρείτε
στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.
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Δικτύωση και ανταλλαγή
Το σημείο επαφής και το helpdesk αξιολόγησης διοργανώνουν
συναντήσεις και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι φορείς αγροτικής ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις
των ΕΑΔ οι εκπρόσωποι των

εθνικών αγροτικών δικτύων έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες, το
έργο, τις ιδέες και τους προβληματισμούς
τους. Αυτές οι συναντήσεις, οι οποίες
διεξάγονται 2-3 φορές τον χρόνο,
προσφέρουν τη δυνατότητα δικτύωσης
μεταξύ των κρατών μελών καθώς και
μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου.

✚✚Για τις παρουσιάσεις και τις εκθέσεις των

συναντήσεων ανατρέξτε στον ιστότοπο του
ΕΔΑΑ.

Ερευνητές

Μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ)

Συμβουλευτικές
υπηρεσίες
8

Εθνικά αγροτικά
δίκτυα (ΕΑΔ)

Διαχειριστικές
αρχές (ΔΑ)
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Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν τις κοινές απόψεις τους, τα βασικά
μηνύματα και παραδείγματα ορθών πρακτικών

στις
θεματικές ομάδες
εργασίας. Οι ομάδες συνήθως
σχετικά με ένα επιλεγμένο θέμα

συναντιούνται 3-4 φορές τον χρόνο και
ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάπτυξης γνώσεων.

✚✚Για να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα θέματα ανατρέξτε
στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

Ομάδες
τοπικής
δράσης
Οργανισμοί
πληρωμών

Στα σεμινάρια
του ΕΔΑΑ συμμετέχουν

όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς
από ολόκληρη την Ευρώπη για
να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες
απόψεις και τις καλύτερες ιδέες
σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα
αγροτικής ανάπτυξης. Συνήθως
διοργανώνονται δύο τέτοια σεμινάρια
κάθε χρόνο με τη συμμετοχή
εθνικών αγροτικών δικτύων,
διαχειριστικών αρχών, οργανισμών
πληρωμών, ομάδων τοπικής δράσης,
ευρωπαϊκών οργανώσεων και
πολλών άλλων.

Οι ημερίδες είναι

εκδηλώσεις που αποβλέπουν στην
ανάπτυξη ικανοτήτων και απευθύνονται
σε βασικούς προσκεκλημένους φορείς
που συμμετέχουν στην εφαρμογή ή την
αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης. Επικεντρώνονται στη βελτίωση
των τεχνικών ικανοτήτων με βάση τις
υπάρχουσες καλές πρακτικές.

Αξιολογητές
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Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά
με τα προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης
Το σημείο επαφής του ΕΔΑΑ παρέχει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την
πολιτική, τα προγράμματα και σημαντικά θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
Παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά
από ειδικούς αλλά και μη ειδικούς.

Στις περιλήψεις των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης επισημαίνονται επιλεγμένα στοιχεία από κάθε εθνικό και περιφερειακό

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δαπανών και των
στόχων για το 2023.

✚✚Οι περιλήψεις είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.
2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

Version 1 – September 2015

3. Planned expenditure per priority

1. General information

Rural population (6)

Rural area (6)

Region

Flanders

Inhabitants (4)

1.4 million

% of total population (4)

21.9 %

Density - Inhab/km2 (4)

271.6

Km2 (4)

5 138

% of total area (4)

38.0 %

No (4)

No of agricultural holdings
Average farm size
High Nature Value farming

Farmland Birds Index (FBI)

Agricultural area

Ha (2)

616 860

% of total territory (2)

45.6 %

Forest and other
wooded land

Ha (5)

185 700

% of total area (5)

14.0 %

Total employment

People (2)

2.6 million

Rural employment (6)

% of total workforce (2)

19.7 %

Total Utilised
Agricultural Area (UAA)

Primary sector contribution to
% of total (2)
Gross Value Added (GVA)

Belgium

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

0.9 %
25 217

ha UAA/holding (4)

24.5

% of total UAA (1)

22.0 %

Index 2000 = 100

20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the
relative abundance of farmland bird
species decreased by 80.0 %.

Map: Belgium - Flanders

Priority

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6)
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

EAFRD* support:
EUR 383 765 881
0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National
contribution:
EUR 540 748 196

Planned total public
expenditure:
EUR 924 514 077

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Examples of expected achievements
•

The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.
About 1 400 young farmers will be supported.
Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agrifood chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around
6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land,
and encourage more organic farming.
The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

•
•
•

•

Examples of key challenges
•

The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is
decreasing and their size is increasing.
Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.
Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

•
•

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

BE - Flanders

1

DRAFT

P1 - Knowledge transfer & innovation

Geographical Area

Country

% of total public
expenditure*

Total public expenditure per priority (million EUR)

P2 - Competitiveness

12.8 %

371.9

P3 - Food chain &
risk management

9.4 %

272.9

P4 - Ecosystems
management

33.7 %

983.1

P5 - Resource
efficiency
& climate

14.8 %

430.6

P6 - Social inclusion &
local development

815.2

27.9 %

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA
EUR 838 million

EUR 895 million

European Structural &
Investment Funds (ESIF)
EU 2014-2020

EUR 453 billion

Cohesion Fund
(CF)

23%
CF

European
Agricultural Fund
for Rural
Development
(EAFRD)

22%
EAFRD

0.9%

Partnership Agreement (PA)
for Slovenia

EUR 3.9 billion

European Social
Fund (ESF)

EUR 25 million

European Regional
Development Fund
(ERDF)

22%

EUR 717 million

19%
ESF

36%
ERDF

EUR 1390
million

European Maritime
& Fisheries Fund
(EMFF)

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18%
of EMFF for climate change objectives

EAFRD
1 national Rural Development
Programme

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 0.8 billion

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions
EU 2020
priorities

ERDF

ESF

Smart
growth

24%

3. Competitiveness of SMEs

Sustainable
growth

Inclusive growth

EMFF

9%

73%

3%
4% 12%

76%
22%

70%
51%

11. Better public
administration

262
239

2%

67%

33%
0%

2%

76%

22%

20%

40%
1

60%

263
371

24%

33%

15%

282

615

1%

56%

44%
5%

9. Social inclusion
10. Better education, training

775

289

58%

19%

486
76

83%
24%

5. Combating climate change
6. Environment and resource
efficiency
7. Sustainable transport

10

EAFRD

100%

4. Low-carbon economy

September 2015

CF

91%

1. Research and Innovation
2. Information and Comm.
Technologies

8. Employment and mobility

ESIF contribution
per T.O.
(million EUR)

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective

Thematic Objectives
(T.O.)

80%

62
100%

4. Planned expenditure per measure
(million EUR)
Τα ενημερωτικά
δελτία
του

συμφώνου

εταιρικής σχέσης αποτυπώνουν τις απόψεις κάθε κράτους

The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

μέλους σχετικά με την αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτικών και
M01 - Knowledge
& ιδιαίτερη
information actionsέμφαση
25.4
ταμείων
της ΕΕtransfer
(μεM02
στο ΕΓΤΑΑ).
- Advisory services
19.9

✚✚Τα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του
M03 - Quality schemes
M04 - Investments in physical assets
M05 – Damage restoration & prevention actions
M06 – Farm & business development
M07 – Basic services & village renewal
M08 - Investments in forest areas
M09 – Producers groups & organisations
M10 - Agri-environment-climate
M11 - Organic farming
M12 – Natura 2000 & WFD
M13 - Areas with constraints
M14 – Animal welfare
M15 – Forest-environmental-climate
M16 - Cooperation
M17 – Risk management

840.9

ΕΔΑΑ.

270.7
625.7
63.5
7.8
223.3
151.6
139.7

Top 3 measures
275.6

56.9
8.8
32.6

M04
29%

M07
21%

M13
10%
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Οι καλές πρακτικές στην εκτέλεση τόσο των έργων όσο και των προγραμμάτων

έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τη μεταφορά αποδεδειγμένα αποτελεσματικών προσεγγίσεων και
να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για ακόμη καλύτερες ιδέες.

✚✚Για πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές ανατρέξτε στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

EN
European Network for

Rural Development

PROJECTS BROCHURE
The European Agricultural
Fund for Rural Development

RURAL
DEVELOPMENT
PRIORITIES
2014 2020

http://enrd.ec.europa.eu
Projects Brochure 01 RURAL DEVELOPMENT PRIORITIES 2014-2020-EN-V20.indd 1

Funded by the

21/05/15 10:05

Το ενημερωτικό

φυλλάδιο «EAFRD
Projects» (Έργα ΕΓΤΑΑ)

αποτυπώνει παραδείγματα
καλών πρακτικών. Παρουσιάζει
περιπτωσιολογικές μελέτες
για περίπου δώδεκα έργα
χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ
σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα
με στόχο να ενημερώσει και να
εμπνεύσει.

✚✚Μπορείτε να εγγραφείτε και να
τηλεφορτώσετε προηγούμενες
εκδόσεις από τον ιστότοπο του
ΕΔΑΑ.

Το έντυπο «EU Rural
Review» (Αγροτική
επισκόπηση στην ΕΕ) είναι το
κύριο θεματικό έντυπο που
εκδίδει το ΕΔΑΑ. Εκδίδεται
δύο φορές τον χρόνο και
παρουσιάζει τις τελευταίες
εξελίξεις και απόψεις σχετικά
με βασικά θέματα αγροτικής
ανάπτυξης.

ISSN 1831-5267

EN
European Network for

Rural Development

EU RURAL REVIEW
No 20

GETTING RURAL
DEVELOPMENT
PROGRAMMES
GOING

✚✚Μπορείτε να εγγραφείτε

και να τηλεφορτώσετε
προηγούμενες εκδόσεις από
τον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

http://enrd.ec.europa.eu
Rural Review 20-EN-V12.indd 1

Funded by the

31/07/15 11:52
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Η αξιολόγηση ΦΕΡΝΕΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
Οι αξιολογήσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών όχι μόνο
ως κριτήριο απόδοσης των πολιτικών, αλλά και ως βάση λογοδοσίας
και διαφάνειας για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Στόχος του helpdesk αξιολόγησης είναι να διασφαλίζει μέσα από
τις δραστηριότητές του μια περισσότερο λυσιτελή προσέγγιση που
διευκολύνει τη χρηστή διακυβέρνηση.
Στήριξη προηγμένων μεθόδων και μέσων αξιολόγησης
Το helpdesk καταρτίζει, από κοινού με τις συνεργαζόμενες θεματικές
ομάδες εργασίας, χρήσιμες κατευθυντήριες
γραμμές αξιολόγησης. Αυτές οι κατευθυντήριες
γραμμές έχουν στόχο να συνδράμουν τις διαχειριστικές αρχές και τους
αξιολογητές σε θέματα μεθοδολογίας.
GUIDELINES
ESTABLISHING AND

IMPLEMENTING THE
EVALUATION PLAN OF
2014-2020 RDPS

✚✚Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στην
ενότητα «Evaluation» (Αξιολόγηση) στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

JUNE 2015

Τα έγγραφα εργασίας συμβάλλουν στην ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων φορέων (διαχειριστικές αρχές, εθνικά αγροτικά
δίκτυα και ομάδες τοπικής δράσης) για ειδικά θέματα σχετικά με την
αξιολόγηση (π.χ. ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση που θέτουν τα κράτη μέλη, ενότητες
αξιολόγησης σε ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων).

✚✚Τα έγγραφα εργασίας είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στην ενότητα «Evaluation» (Αξιολόγηση) στον
ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

Τα ενημερωτικά δελτία καταρτίζονται κατά περίπτωση και αφορούν θέματα
σχετικά με την αξιολόγηση, τα οποία συλλέγονται μέσω των ημερίδων καλών πρακτικών και των
εκδηλώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Στόχο έχουν να μεταφέρουν νέες γνώσεις σε όλους
τους φορείς αξιολόγησης για την προώθηση ενός ευρύτερου διαλόγου σε σημαντικά θέματα
αξιολόγησης.

✚✚Τα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στην ενότητα «Evaluation» (Αξιολόγηση)
στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.
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Καθοδήγηση για την εφαρμογή των σχεδίων αξιολόγησης των προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Οι συγκεφαλαιωτικές αξιολογήσεις καταδεικνύουν την πρόοδο που
σημειώνεται στην υλοποίηση των σχεδίων αξιολόγησης, παρέχουν συμβουλές για τη βελτίωση
της υλοποίησης και εντοπίζουν καλές πρακτικές. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την
υλοποίηση του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της αγροτικής ανάπτυξης.

✚✚Οι συγκεφαλαιωτικές αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στην ενότητα «Evaluation»
(Αξιολόγηση) στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.
European
Evaluation
Helpdesk
for Rural Development
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Rural Evaluation NEWS
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newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development
Evaluation

Helpdesk
Intro
by Commissioner Hogan

for Rural Development

n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP)
underwent an important reform. As a result, we not
only have a policy which is closely aligned with the
Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable
and inclusive growth, but which is also better able to
respond to the challenges and opportunities faced by the
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important
objective of this Commission, as a way to maximise the

European benefits for European citizens and optimize the use of European
Evaluation financial resources.
Evaluation
It is in this context that a Common Monitoring and
Helpdesk Evaluation
Helpdesk
Framework has been set up for the CAP as a

for Rural Development whole and a specific Monitoring and Evaluation for
Rural Development
System
developed for rural development policy, built on the
achievements of the previous programming period.

I am a strong supporter

guidance
First Thematic Working
Group launched!
European
page 10
Evaluation

back to basics
CMEF
or CMES ?!
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>

events
Calendar
What’s next
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✚✚Το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου «Rural Evaluation

NEWS» είναι διαθέσιμο για τηλεφόρτωση στην ενότητα «Evaluation»
(Αξιολόγηση) του ιστότοπου του ΕΔΑΑ.
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the rural development policy delivers and to show its
achievements.
This is precisely one of the reasons why the monitoring
and evaluation system for rural development programmes
is so important. The system put in place for these
programmes is amongst the most advanced of any EU
policy. The targets included in every RDP set a benchmark

πρ
ογ
ρ

of the rural development policy because it gives flexibility
not only to Member States and regions, but also to
individual farmers and rural players, to pursue their
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth
and a sustainable future for our rural areas.
However, we are confronted with a major challenge,
and that is to persuade the wider public of the benefits
of our policy, not only for farmers and rural actors but
for citizens in general. We need both to make sure that

Το ενημερωτικό δελτίο «Rural Evaluation
NEWS» (Νέα για την αξιολόγηση της αγροτικής ανάπτυξης)
ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης,
συμπεριλαμβανομένων βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων και
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων από τα κράτη μέλη.

το
υ

I

Διάδοση γνώσεων αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη
στην ΕΕ

Υλοποίηση του προγράμματος

Επανεξέταση
της πολιτικής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εφαρμογή
της πολιτικής
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Επικοινωνία
Τα μέσα επικοινωνίας του ΕΔΑΑ χρησιμεύουν τόσο για τη διάδοση των
τελευταίων γνώσεων και πληροφοριών στο εσωτερικό του δικτύου όσο
και για την ενθάρρυνση και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων.
Ο ιστότοπος του ΕΔΑΑ
είναι η μονοαπευθυντική θυρίδα για την
αναζήτηση όλων των πληροφοριών σχετικά με
το ΕΔΑΑ. Περιλαμβάνει επισκόπηση της πολιτικής,
νέα και εκδηλώσεις, αποτελέσματα διαδικασιών
ανάπτυξης γνώσεων, εργαλεία, εθνικά σημεία
επαφής, εκδόσεις και πολλά άλλα.

Το ηλεκτρονικό «ENRD

newsletter»

(ενημερωτικό δελτίο του ΕΔΑΑ) φέρνει
τα τελευταία νέα για το ΕΔΑΑ και την
αγροτική ανάπτυξη στο ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο μία φορά τον μήνα.

✚✚Μπορείτε να εγγραφείτε και να

✚✚Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://enrd.ec.europa.eu

διαβάσετε προηγούμενα ενημερωτικά
δελτία στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.

Το περιοδικό «Rural Connections» (Αγροτικοί σύνδεσμοι) είναι το περιοδικό
δικτύωσης του ΕΔΑΑ. Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και περιέχει τα τελευταία νέα και τις
εξελίξεις στην Ευρώπη, τις απόψεις των φορέων αγροτικής ανάπτυξης από ολόκληρη την Ευρώπη,
ενώ περιλαμβάνει και μια θεματική ενότητα με εκθέσεις και συνεντεύξεις.

✚✚Μπορείτε να εγγραφείτε και να τηλεφορτώσετε προηγούμενες εκδόσεις στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ.
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RURAL ISSUES,
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• FLY IN THE ARTISTS!
FOCUS ON…
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Τα κανάλια του ΕΔΑΑ στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης
προσφέρουν διάφορους τρόπους
παρακολούθησης των τελευταίων νέων
και εξελίξεων σε ολόκληρο το ΕΔΑΑ.
Ενημερωθείτε και πείτε τη γνώμη σας.

✚✚Βρείτε το κανάλι που σας ταιριάζει.

Επισκεφτείτε τη
σελίδα του ΕΔΑΑ
στο Facebook
όπου θα βρείτε
παραδείγματα πρακτικών
αγροτικής ανάπτυξης από
ολόκληρη την ΕΕ καθώς
και τα τελευταία νέα και
τις τάσεις.
Ακολουθήστε
το @ENRD_CP
στο Twitter και
ενημερωθείτε
για την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ,
τις τελευταίες εξελίξεις και
εκδηλώσεις.

Παρακολουθήστε
βίντεο σχετικά με
σχέδια αγροτικής
ανάπτυξης και
θεματικά ζητήματα
στο κανάλι EURural
στο YouTube.

Γίνετε κι εσείς
μέλος της ομάδας
του ΕΔΑΑ στο
LinkedIn για να
συζητήσετε και
να ανταλλάξετε
απόψεις για την
πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης και την
εφαρμογή της.
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Ενημερωθείτε και γίνετε μέλος!

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) είναι η
δομή που συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την επίτευξη βελτιωμένων
αποτελεσμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ.
Το δίκτυο λειτουργεί ως κόμβος για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την έμπρακτη
εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, προγραμμάτων, σχεδίων και άλλων πρωτοβουλιών
και τη βελτίωσή τους για περισσότερα αποτελέσματα.
Δεν χρειάζεται να πληρούνται κάποιες τυπικές προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος του ΕΔΑΑ. Αν
λοιπόν σας ενδιαφέρει η πορεία της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, σας προσκαλούμε να
ενημερώνεστε και να συμμετέχετε!

https://enrd.ec.europa.eu
Στον ιστότοπό μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για:
• την πολιτική και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ·
• την προστιθέμενη αξία της αγροτικής δικτύωσης·
• τη διακυβέρνηση των αγροτικών δικτύων της ΕΕ·
• τα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες του σημείου επαφής του ΕΔΑΑ·
• το έργο του ευρωπαϊκού helpdesk αξιολόγησης για την αγροτική
ανάπτυξη.
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