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Η Υποομάδα LEADER/CLLD (LEADER/CLLD Sub-Group) συστάθηκε από τη Συνέλευση των 

Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Assembly), κατά την πρώτη συνάντηση 

που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με την 2014/825/ΕΕ 

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας. Εκπρόσωποι 

έχουν οριστεί η Γαβριέλα Μιχαήλ από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και ο Γιώργος Κατσούπης ως 

εκπρόσωπος Διαχειριστικής Αρχής. 

Η 6η Συνάντηση της μόνιμης Υποομάδας LEADER/CLLD του ΕΔΑΑ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 

στις 31 Ιανουαρίου 2019. Η ατζέντα περιλάμβανε: 

1. Ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη ΚΑΠ μετά το 2020 και αφορούν 
στο LEADER 

2. Παρουσίαση των δράσεων του ENRD σχετικά με τη βελτίωση εφαρμογής του LEADER/CLLD και 
των διακρατικών συνεργασιών 

3. Αυτο-αξιολόγηση των ΟΤΔ, παραδείγματα και συζήτηση 

4. Bελτίωση της επικοινωνίας των επιτευγμάτων του LEADER 

Από την Υπηρεσία συμμετείχε η Γαβριέλα Μιχαήλ από τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ. 

Τα σημαντικότερα σημεία της συνεδρίασης συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Νέα ΚΑΠ και LEADER/CLLD 

Ο προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ ανέρχεται στα 365 δις ευρώ για την ΕΕ των 27 (το BREXIT 

προκάλεσε έλλειμμα 12 δις ευρώ). Δίνεται περισσότερη ελευθερία στα κράτη μέλη να καθορίσουν 

την επικουρικότητα. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους. Θα προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις του Σχεδίου 

προκειμένου να μεγιστοποιείται η συμβολή τους στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων έτσι 

ώστε το πρόγραμμα να γίνεται περισσότερο αποδοτικό. 

Τα Στρατηγικά Σχέδια (ΣΣ) ΚΑΠ καθορίζονται γύρω από 9 κοινούς στόχους: 

 

https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-assembly/leader-clld-sub-group_en
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Για την Αγροτική Ανάπτυξη καθορίζονται 8 γενικοί τύποι παρεμβάσεων που είναι οι εξής: 

 Περιβαλλοντικοί, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης 

 Πληρωμές για περιοχές με φυσικούς ή άλλου είδους περιορισμούς 

 Μειονεκτικές περιοχές που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις 

 Επενδύσεις 

 Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων 

 Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων 

 Συνεργασίες 

 Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών 

Το LEADER περιλαμβάνεται στις Συνεργασίες του ΣΣ της ΚΑΠ και το ποσοστό του προϋπολογισμού 

του ΕΓΤΑΑ που αντιστοιχεί στο LEADER είναι 5%. Οι βασικές αλλαγές είναι σε σχέση με την 

τρέχουσα περίοδο είναι: 

 Οι πληρωμές θα υλοποιούνται βάσει αποτελεσμάτων. 

 Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα ελέγχου και ποινών ανάλογα με τον τύπο των 
παρεμβάσεων. 

 Υποχρεωτικά κοινή πρόσκληση για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.  

 Οι ΟΤΔ θα πρέπει να έχουν επιλεγεί 1 χρόνο μετά την έγκριση και του τελευταίου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (όλων των Ταμείων). 

 Σε περίπτωση πολυταμειακής Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης θα καθορίζεται επικεφαλής 
Ταμείο για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των έργων.  

 Δεν θα εμπλέκεται η ΔΑ στην επιλογή των εταίρων σε έργα συνεργασιών – είναι στην 
απόλυτη ελευθερία των ΟΤΔ. 

 Δίνεται δυνατότητα προκαταβολών για όλους τους τύπους στήριξης. 
 

2. Παρουσίαση των δράσεων του ENRD σχετικά με τη βελτίωση εφαρμογής του LEADER/CLLD και 

των διακρατικών συνεργασιών 

Τα θέματα που δίνουν προτεραιότητα οι ΟΤΔ και που διοχετεύεται ο περισσότερος χρόνος 

εργασίας τους, όπως προέκυψε βάσει του ερωτηματολογίου που διεξήχθη από το ENRD προς τις 

ΟΤΔ, είναι υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των έργων και οι διαδικασίες διαχείρισης 

και πληρωμών των έργων καθώς και οι αναγκαίες σχετικές αναφορές προς τη Διαχειριστική 

Αρχή/Οργανισμό Πληρωμών. Σε θέματα εμψύχωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών 

εταίρων, συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και της ΟΤΔ με άλλες ΟΤΔ και Δίκτυα, στα έργα 

συνεργασίας, παρακολούθησης της τοπικής στρατηγικής όπως και σε θέματα υποστήριξης της 

καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο αποδεικνύεται ότι αφιερώνεται ελάχιστος χρόνος και είναι τα 

θέματα για τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη. Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι 

υπάρχει ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών, συντονισμό και συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

Στόχος των δραστηριοτήτων του ENRD που σχετίζονται με το LEADER, εκτός από τη βελτίωση της 

εφαρμογής, είναι και να αναδειχθούν και επικοινωνηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

επιτεύγματα του LEADER, για αυτό και απαιτείται περισσότερη και πιο ενεργή συμμετοχή όλων των 
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ενδιαφερόμενων εταίρων (ΕΑΔ, ΟΤΔ, ΔΑ κ.α.). Υπενθυμίστηκαν οι δραστηριότητες των δύο 

Practitioner-Led Working Groups ένα για την καινοτομία και ένα για τις συνεργασίες. 

(https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en) 

Στο διαδικτυακό τόπο του ENRD και 

συγκεκριμένα στο 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en 

αναρτώνται όλες οι σχετικές με το LEADER 

δράσεις του ENRD καθώς και το εργαλείο 

αναζήτησης εταίρων για διακρατικές 

συνεργασίες https://enrd.ec.europa.eu/leader-

clld/clld-partner-search_en 

Επίσης στο LEADER Resources:  

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-

resources_en αναρτώνται όλα τα Νέα, οι 

εκδηλώσεις, οι εκδόσεις, το σχετικό με το 

LEADER νομοθετικό πλαίσιο και άλλη χρήσιμη 

πληροφόρηση.  

3. Αυτό-αξιολόγηση των ΟΤΔ  

Στη νέα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ΚΑΠ, είναι κρίσιμης σημασίας οι ΟΤΔ να στήσουν 

ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας ποσοτικούς και 

ποιοτικούς δείκτες, ώστε να αποδεικνύεται η προστιθέμενη αξία του LEADER. Η αυτό-αξιολόγηση 

συμβάλλει στο να αποδεικνύονται τα επιτεύγματα και η προστιθέμενη αξία του LEADER. 

Το Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Rust της Αυστρίας στις 15-17 Οκτωβρίου 2018, ως προς 

την αυτό-αξιολόγηση, ανέδειξε ότι 71% των ΟΤΔ την θεωρούν απαραίτητη και σημαντική. Το 

γράφημα παρακάτω απεικονίζει το ποσοστό των ΟΤΔ που έχουν ή όχι ασχοληθεί με την αυτό-

αξιολόγηση. 

 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-innovation_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_pwg_cooperation_proposals.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_en
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Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων επισημάνθηκε ότι τα ΕΑΔ παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των ΟΤΔ στα θέματα της αυτο-αξιολόγησης και στη 

διευκόλυνση της διαδικασίας παρέχοντάς τους ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, υποδείγματα 

πλάνου αξιολόγησης και άλλου χρήσιμου ενημερωτικού υλικού. Η ενεργή εμπλοκή όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών είναι πολύ σημαντική προκειμένου να δουλέψει σωστά ένα σύστημα αυτό-

αξιολόγησης. Οι δράσεις μετά την αυτό-αξιολόγηση αφορούν σε τυχόν αλλαγές που πρέπει να 

γίνουν στο σύστημα ώστε να βελτιωθεί κρίνοντας από τα αποτελέσματα και επαναπροσδιορισμό 

της μεθόδου.  

4. Βελτίωση της επικοινωνίας των επιτευγμάτων του LEADER 

Το θέμα της επικοινωνίας των επιτευγμάτων του LEADER είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο που όπως αναφέρθηκε εστιάζει στα αποτελέσματα και όχι στα έργα. 

Μεγάλη συζήτηση για τα επιτεύγματα του LEADER πραγματοποιήθηκε στο Σεμινάριο στο Rust της 

Αυστρίας. Το κοινό συμφώνησε ότι μόνο το 0-25% των επιτευγμάτων του LEADER μπορεί να 

αξιοποιηθεί και να αποτυπωθεί με τυποποιημένους δείκτες. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν δείκτες 

που θα αναδείξουν άλλες «αθέατες» πλευρές του LEADER όπως αναφέρθηκαν η εθελοντική 

εργασία, η συνεισφορά σε είδος, η βελτίωση των ικανοτήτων σε επίπεδο κοινότητας.  

Την προστιθέμενη αξία την παράγει η τριάδα «στρατηγική-χωρική προσέγγιση-εταιρική σχέση». 

Αυτή η σχέση συνεπάγεται την από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, την τοπική εταιρική σχέση, την 

στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη στις ανάγκες του τόπου και τους συνδέσμους που δημιουργεί το 

LEADER. Οι φορείς του LEADER θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εταίρους να 

κατανοήσουν αυτές τις αξίες αναδεικνύοντας απτά τη συμβολή του LEADER στην τοπική ανάπτυξη. 

Επιτυχημένα παραδείγματα από ΟΤΔ που αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία έχουν αναρτηθεί 

στο https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-leader-acting-locally-changing-

world_en στο LEADER success factors: LAG examples, μεταξύ των οποίων είναι και παράδειγμα 

ελληνικής ΟΤΔ της Εταιρίας Ανάπτυξης Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου για τις περιπατητικές 

διαδρομές.  

Για τις παρουσιάσεις της 6ης Συνάντησης του LEADER/CLLD Subgroup μπορείτε να ανατρέξετε στο: 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/6th-rural-networks-leaderclld-sub-group-

meeting_en 

Η συμμετέχουσα 

 

Γαβριέλα Μιχαήλ 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-leader-acting-locally-changing-world_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-leader-acting-locally-changing-world_en

