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Διαγωνισμός βράβευσης έργων ΠΑΑ 2014-2020 

Έγγραφο/Φόρμα υποψηφιότητας 

 

1. Τίτλος έργου  

 

 

2. Λόγοι υποβολής υποψηφιότητας  

Περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε το έργο σε αυτό το διαγωνισμό. Τι πιστεύετε ότι 

το κάνει ξεχωριστό. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του. 

 
 
 

 

3. Συνοπτική περιγραφή του έργου  

Περιγράψτε επιγραμματικά το έργο (περίληψη των σημείων 4 και 6 παρακάτω). Ενδεικτικά η 

περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει εν συντομία ποια ήταν η κατάσταση / το πρόβλημα που έπρεπε 

να αντιμετωπιστεί και ποιες ενέργειες υλοποιήθηκαν (έως 100 λέξεις) 

 
 
 

 

 

4. Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Εξηγείστε για ποιο λόγο το έργο ήταν αναγκαίο; Ποια ήταν η αρχική κατάσταση / οι γενικότερες 
συνθήκες τις οποίες το έργο επιδίωκε να βελτιώσει ή να αξιοποιήσει; Στην ενότητα αυτή δεν χρειάζεται 
να γίνει αναφορά στους στόχους του έργου, αλλά μόνο στις προϋπάρχουσες συνθήκες / ανάγκες / 
ευκαιρίες. (έως 300 λέξεις) 

 
 
 
 

 

5. Στόχοι 

Στο πλαίσιο που περιγράφηκε προηγουμένως ποιοι ήταν οι γενικότεροι στόχοι που το έργο επιδίωξε να 
επιτύχει; Εδώ δεν ζητείται απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν (πχ. ανέγερση 
αποθήκης – που θα περιγραφούν παρακάτω), αλλά οι στρατηγικοί στόχοι (πχ. βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας, εκμετάλλευση μιας νέας αγοράς, διατήρηση θέσεων εργασίας, προσέλκυση 
τουριστών, κλπ.) (έως 100 λέξεις υπό την μορφή λίστας) 

 
 
 
 

 

6. Υλοποίηση του έργου 

Ποιες ήταν οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν και πώς υλοποιήθηκαν; Αν είναι εφικτό να 
συμπεριλάβετε και χρονοδιάγραμμα. Ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν; Ποιοι συνέβαλλαν 
στην υλοποίησή τους; Ποια ήταν η στρατηγική πίσω από την υλοποίηση του έργου και των επιλογών 
που υιοθετήθηκαν; Η περιγραφή προτιμάται να μην είναι με τη μορφή λίστας ενεργειών. Ζητείται μια 
αναλυτικότερη περιγραφή ώστε να δοθεί στον αναγνώστη μια καλύτερη αντίληψη του τι περιελάμβανε 
το έργο και πως υλοποιήθηκε. (έως 600 λέξεις) 
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7. Αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα επιτεύγματα του έργου (ή ποια θα είναι όταν ολοκληρωθεί πλήρως το έργο σε περίπτωση 
που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο); Τι άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση; Κατά το 
δυνατό, περιγράψτε ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Μη ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα μπορούν 
επίσης να συμπεριληφθούν. Προτιμάται τα αποτελέσματα να περιγράφονται υπό μορφή λίστας. (έως 
300 λέξεις) 

Άμεσα οφέλη: όπου είναι εφικτό να περιγράψετε ποσοτικές βελτιώσεις (ή αναμενόμενες βελτιώσεις 
σε περίπτωση μη ολοκληρωμένου έργου). Για παράδειγμα αύξηση εισοδήματος, δημιουργία θέσεων 
εργασίας, πιθανές αλλαγές σε οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς δείκτες, αριθμός 
συμμετεχόντων επιχειρήσεων, αύξηση σε πωλήσεις, αύξηση σε επισκέπτες, αριθμός εμπλεκόμενων 
αγροτών κλπ. Μπορούν επίσης να αναφερθούν και ποιοτικά αποτελέσματα. 
Δικτύωση: περιγράψτε αν το έργο είχε προστιθέμενη αξία στη δικτύωση. Αποτελεί καλό παράδειγμα 
δικτύωσης; Δημιουργήθηκαν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών εταίρων; 
Μεταβιβάσιμη πρακτική: Το έργο έχει πρακτικές/ιδέες/πρωτοβουλίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλα έργα; Μήπως έχει ήδη εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο στην υπόλοιπη 
Ευρώπη; 
Συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Έχει γίνει χρήση πόρων από άλλα Ταμεία της ΕΕ; Εάν ναι 
περιγράψτε ποια Ταμεία και με ποιο τρόπο έγινε χρήση. Το έργο συμβάλει σε στόχους άλλων 
πολιτικών της ΕΕ; Εάν ναι περιγράψτε σε ποιους και πως. 

 

8. Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου  

Διάρκεια έργου
1
 (Μήνας/έτος έναρξης & ολοκλήρωσης)  

Χώρα   

Είδος δικαιούχου (αγρότης, επιχείρηση, ΟΤΔ, κλπ.)  

Μέτρο
2
 (ή μέτρα)  

Προτεραιότητα / Περιοχή εστίασης 
 

 

 

9. Προϋπολογισμός (ΕΥΡΟ)
3 

Συνολικό κόστος = (i)+(ii)+(iii)  

         (i) Ενίσχυση από ΠΑΑ = (a)+(b)  

                 (α) ΕΓΤΑΑ – Κοινοτική συμμετοχή  

                 (β) Εθνική συγχρηματοδότηση  

         (ii) Ιδιωτική συμμετοχή  

         (iii) Άλλοι πόροι  
 

10. Στοιχεία επικοινωνίας 

Δικαιούχος   

Εκπρόσωπος επικοινωνίας  

Ηλεκτρονική διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

email  

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας (πχ. Facebook, κλπ.)  

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Website   

Άλλες πηγές, links  

 

11. Μηνύματα / σκέψεις / συμπεράσματα δικαιούχων συμμετεχόντων   

Αναφορές / δηλώσεις που αναδεικνύουν τα επιτεύγματα / διάφορες πτυχές του έργου  
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12. Φωτογραφίες (2-3) από το έργο και πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα / 

copyrights 
 

Διευκρινήσεις 
1
 Οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου είναι απαραίτητες.  

2 
Η αναγραφή του σχετικού μέτρου ή μέτρων είναι απαραίτητη. 

3 
Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα μέτρα έχουν χρησιμοποιηθεί, συμπεριλάβετε στον πίνακα χρηματοδότησης 

ξεχωριστά την συνεισφορά κάθε μέτρου. 


