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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ 2014-2020
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD διοργανώνει διαγωνισμό βράβευσης
έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για δεύτερη χρονιά μετά την επιτυχημένη
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2019. Αυτή τη φορά τα
έργα αφορούν στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:






Βιοοικονομία: έργα/δράσεις παραγωγής ανανεώσιμων φυτικών και ζωικών πόρων
και μετατροπής αυτών και των αποβλήτων τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας
(τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και
βιοενέργεια)
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: έργα/δράσεις τα οποία συμβάλλουν στη
μείωση της εκπομπής αερίων ή στην απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: έργα/δράσεις για την αύξηση της
ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών και δασοκομικών βιομηχανιών ως
προς τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος του διαγωνισμού είναι:




Να αυξηθεί η προβολή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και η συμβολή του
ΕΓΤΑΑ στη βιοοικονομία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωσης μεταξύ των φορέων που
υλοποιούν τέτοια έργα.
Να υποστηριχθεί η κοινή δράση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης ως προς:
 τη συλλογή παραδειγμάτων έργων σε εθνικό επίπεδο,
 την προώθηση αυτών των έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης,
 τη διευκόλυνση των θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών,
 τη συμβολή στο έργο της Θεματικής Ομάδας του ENRD για τη Βιοοικονομία και
τη Δράση για το κλίμα που έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της και συνεχίζει
μέσα στο 2020.
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Όροι υποβολής υποψηφιοτήτων:
1. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
2. Να μην περιλαμβάνονται στα 25 έργα που αναδείχθηκαν στον τελικό διαγωνισμό
στο
πλαίσιο
του
διαγωνισμού
Rural
Inspiration
Awards
2019
(https://enrd.ec.europa.eu/projectspractice/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_prj_keywords%3A20655)
3. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα έργα. Σε διαφορετική
περίπτωση μπορεί να είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής, ώστε να υπάρχουν
αποτελέσματα.
4. Τα έργα υποβάλλονται μόνο από την Μονάδα Υποστήριξης των Δικτύων (Μονάδα
Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ για την Ελλάδα).
5. Οι Μονάδες Υποστήριξης των Δικτύων μπορούν να υποβάλλουν έως 6 έργα το
μέγιστο στις τρεις κατηγορίες που αναφέρθηκαν.
Περίοδος υποβολής έργων στο ENRD: 15 Ιανουαρίου 2020 έως 1η Μαρτίου 2020
Από τον διαγωνισμό θα προκύψουν 4 νικητές: 3 για κάθε κατηγορία από Επιτροπή και 1
από την ψηφοφορία του κοινού που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Για την υποβολή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η φόρμα/έγγραφο που σας
επισυνάπτουμε και να αποσταλεί στα emails: ead@mou.gr; gmichail@mou.gr μέχρι τις 14
Φεβρουαρίου, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφραστούν στα αγγλικά και να
υποβληθούν στο ENRD.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό και τη συμπλήρωση της φόρμας
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γαβριέλα Μιχαήλ στο 2105275027 και την MαρίαΧριστίνα Μακρανδρέου στο 210 5275142 ή διαφορετικά μπορείτε να υποβάλλετε τις
ερωτήσεις σας γραπτώς στα παραπάνω emails.
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