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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Γενικά στοιχεία ΠΑΑ
Η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Χώρας μας, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης που
προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα εφαρμόζεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) το οποίο εστιάζεται στους ακόλουθους Άξονες:
ΑΞΟΝΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας»
ΑΞΟΝΑΣ 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου»
ΑΞΟΝΑΣ 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας»
ΑΞΟΝΑΣ 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του ΠΑΑ
Κοινοτική συμμετοχή (Ταμείο ΕΓΤΑΑ)

€ 3.906.228.424

Εθνική συμμετοχή

€ 1.388.690.047

Δημόσια δαπάνη

€ 5.294.918.471

Ιδιωτική συμμετοχή

€ 1.532.000.000

Συνολικό κόστος

€ 6.826.918.471

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 προβλέπεται, για
πρώτη φορά, η δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στο οποίο συμμετέχουν συλλογικοί φορείς
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης και Διοικητικές Υπηρεσίες που είναι
αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ.
Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης
στο οποίο συμμετέχουν τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των 27 κρατών μελών, τα οποία χρηματοδοτούνται
από τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Στόχος
Κύριος στόχος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, είναι:
◗ Η διασύνδεση των Φορέων και Διοικήσεων που εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης
και οι οποίοι αποτελούν τα μέλη του.
◗ Ο εντοπισμός, η ανάλυση και η πληροφόρηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες ορθές πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη.
◗ Η διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
◗ Η οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
◗ Η παροχή τεχνικής στήριξης για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο
του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER».
◗ Η συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα.

Μέλη
Μέλη του δικτύου είναι οργανισμοί και φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες ωφελούμενων του ΠΑΑ
ή δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με τους στόχους και αντικείμενα των μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπως αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού και
δασοκομικού τομέα, Επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής
Δράσης (Ο.Τ.Δ.) LEADER, κλπ. Επιπλέον, στο Δίκτυο συμμετέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες αρμόδιες
για την εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ.

Βασικές δραστηριότητες
Οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού
Δικτύου συνίστανται κυρίως σε:
◗ Διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων
◗ Οργάνωση θεματικών συναντήσεων εργασίας
◗ Εκδόσεις (όπως ενημερωτικά δελτία του ΠΑΑ, θεματικοί ή μεθοδολογικοί φάκελοι και οδηγοί για
θέματα αγροτικής ανάπτυξης)
◗ Συμβουλευτικές υπηρεσίες
◗ Σχεδιασμός και λειτουργία βάσεων δεδομένων
◗ Δημιουργία ιστοχώρου, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, για τις δραστηριότητες, τα νέα και το
έργο του Δικτύου
◗ Τεχνική υποστήριξη της Δομής του Δικτύου σε εξειδικευμένα θέματα

Δικτύωση και συνεργασία φορέων αγροτικής ανάπτυξης
Προώθηση αξιόλογων πρακτικών για την αγροτική ανάπτυξη

Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
Δομή
Αρμόδια Δομή για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ).
Το έργο της Δομής συνίσταται κυρίως στα:
◗ Κατάρτιση του σχεδίου δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων
◗ Συντονισμό των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν προς όφελος των μελών του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου
◗ Διάχυση της πληροφόρησης στα μέλη του Δικτύου
Στο πλαίσιο της σχετικής Δομής έχει συσταθεί η λειτουργία συντονιστικής επιτροπής η οποία αποτελείται από αντιπροσωπευτικά μέλη του δικτύου και έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο όσον
αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Χρηματοδότηση
Το έργο του ΕΑΔ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Τεχνικής Στήριξης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης και, ανάλογα με τη φύση και το είδος των προβλεπόμενων ενεργειών του σχεδίου δράσης,
θα μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 εκατ. € περίπου.

Αρμόδια υπηρεσία
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
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