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Πολιτική Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο
Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο
Διαβάστε περισσότερα

01. Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ - Ενέργειες Διαβούλευσης
Έρευνα Κοινής Γνώμης για τις θέσεις, απόψεις και
προτάσεις του αγροτικού κόσμου για τη νέα ΚΑΠ
Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού
Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2021
- 2027 πραγματοποιήθηκε πανελλαδική ποσοτική έρευνα σε δείγμα
1.400 ατόμων κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς - κτηνοτρόφους και
δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων.
Η έρευνα έγινε σε συνέχεια του πρώτου κύκλου διαβουλεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2019-2020 στο πλαίσιο της εταιρικής
σχέσης για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.
Λόγω των δεδομένων των περιορισμών που τέθηκαν εξαιτίας της
πανδημίας COVID 19, κρίθηκε σκόπιμο η συλλογή των δεδομένων της
ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας σχετικά με τις θέσεις, τις
απόψεις και τις προτάσεις του αγροτικού πληθυσμού για τη Νέα ΚΑΠ
και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών να πραγματοποιηθεί με
τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και
με απαντήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας.
Δείτε τα βασικά συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας εδώ.

Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης
του Αγροτικού Χώρου και Συστάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΣΣ ΚΓΠ
Σε συνέχεια της ενημέρωσης/διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την κατάρτιση
του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) για την
επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027, παρουσιάζεται η Επιτελική
Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης του Αγροτικού Χώρου καθώς
και τα κυριότερα στοιχεία αυτής. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνταχθεί το ΣΣ ΚΓΠ,
αλλά και των στόχων που θα πρέπει αυτό να υπηρετεί, παρατίθενται
οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του, στο
πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου της Επιτροπής με τα Κράτη Μέλη.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»
H πρόκληση για την επίτευξη ενός νέου
αγροδιατροφικού μοντέλου
Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν
υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη για
να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή
στρατηγική που θα την μετατρέψει σε μια σύγχρονη, οικονομικά
αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία, όπου η οικονομική ανάπτυξη
αποσυνδέεται από τη χρήση πόρων. Η στρατηγική «Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία» έρχεται να εκπληρώσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θέτοντας
ως βασικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το
2050, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που διαπερνά οριζόντια όλες
τις πολιτικές και τομείς της ΕΕ, για τις οποίες θέτει συγκεκριμένους
στόχους υλοποίησης δράσεων και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
Σημαντικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνιστά η
Στρατηγική για τη Γεωργία, η οποία φέρει τον τίτλο “Από το Αγρόκτημα
στο Πιάτο” (Farm to Fork Strategy) και προβλέπει τη μετάβαση σε ένα
δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα,
αξιοποιώντας μια πληθώρα πολιτικών και μέτρων για τη βιοποικιλότητα
και τα οικοσυστήματα, την κυκλική οικονομία, τις επενδύσεις, τα
φορολογικά κίνητρα, την έρευνα και την καινοτομία.
Η Στρατηγική αυτή θα ενισχύσει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων
αγροτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ η ΚΑΠ
αποτελεί εργαλείο «κλειδί» για τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις, αλλά και τη
διασφάλιση ενός δίκαιου επιπέδου διαβίωσης, καθώς θα συνεισφέρει
και χρηματοδοτικά στην υλοποίηση της Στρατηγικής.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
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Χρηματοδοτικά εργαλεία
Οι λύσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 για την ενίσχυση
των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο
χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την
προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης
δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Με τον τρόπο αυτό οι πόροι του ΠΑΑ 2014 - 2020 χρησιμοποιούνται
προκειμένου να μειωθεί το χρηματοδοτικό κενό στον αγροδιατροφικό
τομέα, για να καλυφθεί σημαντικό μέρος του ρίσκου που αποτρέπει τις
Τράπεζες από το να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τον τομέα αυτό.
Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ με πόρους ύψους 80 εκ.
ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα
το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ
και μέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας,
το οποίο καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του
Διαχειριστή του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο
αυτό, αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και
μεταποιητικές επιχειρήσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 480 εκ. ευρώ.
Ωφελούμενοι από το ΤΕΑΑ μπορούν να είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι
και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι τελικοί αποδέκτες (ωφελούμενοι)
του ΤΕΑΑ μπορούν να λάβουν δάνεια ύψους από 10.000 ευρώ μέχρι, κατά
κανόνα, 5.000.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως 15 έτη.
Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους οφελούμενους, τους
τρόπους χρήσης των δανείων και τη διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑΑ.

Πορεία υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020 - Εντάξεις

Από την έναρξη του ΠΑΑ μέχρι σήμερα, οι εντάξεις στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται σε 6,62 δις € που αντιστοιχούν στο 117,29% της
συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΠΑΑ και αφορούν σε
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, μέτρα για τη στήριξη των νέων αγροτών,
μέτρα για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα του
αγροδιατροφικού τομέα καθώς και σε μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας. Από τις εντάξεις αυτές τα 4,92δις ευρώ αφορούν σε νέες προσκλήσεις και 1,7δις ευρώ αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Δείτε στην ακόλουθη εφαρμογή την πορεία του συνόλου των μέτρων του
ΠΑΑ και στοιχεία αυτών που έχουν εκχωρηθεί για υλοποίηση στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Μπορείτε να βλέπετε εδώ όλες τις ενεργές προκηρύξεις του ΠΑΑ 2014-2020

03. Τα Νέα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
Μακροπρόθεσμο όραμα για τις Αγροτικές
Περιοχές – δράσεις του ΕΑΔ
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συνέβαλε με κάθε δυνατό μέσο
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φωνή της ελληνικής υπαίθρου
μπορεί να ακουστεί και να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μακροπρόθεσμο
Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε μια
σειρά από δράσεις που ξεκίνησαν τέλη του 2020, ενημερώνοντας
τα μέλη του ΕΑΔ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την
πρωτοβουλία της ΕΕ προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο πληθυσμός
της υπαίθρου. Τον Ιανουάριο του 2021 διοργάνωσε τέσσερεις Ομάδες
Εστίασης των οποίων οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά
και καταγράφηκαν οι απόψεις των μελών που εκπροσώπευαν
τον πληθυσμό της υπαίθρου από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Το επιστέγασμα των δράσεων του, αποτέλεσε η συμμετοχή του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος σε διαδικτυακό περίπτερο στο οποίο παρουσιάστηκαν και επικοινωνήθηκαν τα αποτελέσματα των συζητήσεων που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν
τόσο από το ΕΑΔ όσο και από άλλους φορείς, με στόχο την αποτύπωση
του οράματος της ελληνικής υπαίθρου.
Διαβάστε αναλυτικά τις δράσεις του ΕΑΔ για το Μακροπρόθεσμο Όραμα
των Αγροτικών Περιοχών εδώ.

Υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης
LEADER/CLLD
Μία από τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού
Δικτύου είναι και η υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/
CLLD σε θέματα που τους αφορούν με στόχο την ανάπτυξη της δικτύωσης,
τη βελτίωση της εφαρμογής αλλά και τον καλύτερο σχεδιασμό του
τοπικού τους προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό και λόγω των περιορισμών που τέθηκαν εξαιτίας
της πανδημίας COVID 19, κρίθηκε σκόπιμο αυτή την περίοδο να
μεταφραστούν με την υποστήριξη του ΕΑΔ, επιλεγμένες εκδόσεις
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν την
προσέγγιση των «Έξυπνων Χωριών».
Ενόψει του σχεδιασμού του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα Έξυπνα Χωριά,
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το διάστημα μετά
το 2020 ή της Πολιτικής Συνοχής. Παρέχεται μάλιστα ευελιξία στα κράτη
μέλη να σχεδιάσουν τη δική τους εθνική/περιφερειακή στήριξη για τα
Έξυπνα Χωριά, προσαρμόζοντας τα ευρύτερα είδη παρεμβάσεων από
διάφορες πολιτικές στο νέο κανονισμό για τα «Στρατηγικά Σχέδια της
ΚΑΠ» στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των δικών
τους αγροτικών κοινοτήτων.
Το LEADER αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την στήριξη της
πρωτοβουλίας των Έξυπνων Χωριών σε τοπικό επίπεδο, και οι
Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER βρίσκονται στην κατάλληλη θέση
για να στηρίξουν τα Έξυπνα Χωριά, αρκεί να διασφαλιστεί ένα
ευνοϊκό περιβάλλον από την άποψη της πρόσβασης σε κονδύλια, των
κανονισμών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Έξυπνων Χωριών και
του συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.
Ανακαλύψτε περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για το
σχεδιασμό δράσεων που να εμπίπτουν στην έννοια των «Έξυπνων
Χωριών» στα μεταφρασμένα ενημερωτικά έντυπα του ENRD τα οποία
έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΑΔ.
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