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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 

Ο παρών οδηγός παρέχει σύντομη επισκόπηση όλων 
των στοιχείων και περιεχομένων της πύλης, τα οποία 
ανανεώνονται τακτικά, ώστε να μπορείτε να βρείτε 
γρήγορα αυτό που ψάχνετε!

Καλώς ήρθατε στην Πύλη «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»!

Αυτή είναι η αρχική σελίδα της 
πύλης:      

με αφετηρία το σημείο αυτό, μπορείτε να 
πλοηγηθείτε σε όλα τα τμήματα και τα 
χαρακτηριστικά.



Χρηµατοδοτείται από την:

Λειτουργία 
αναζήτησης 
Ψάχνετε για μια πληροφορία, 
αλλά δεν ξέρετε πού να την βρεί-
τε; Το πεδίο «αναζήτηση» (search) 
σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα 
περιεχόμενο από την Πύλη και 
από τον υπόλοιπο δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ENRD).

Λογότυπο του ENRD 
Κάνοντας κλικ στο λογότυπο μπορείτε να επιστρέ-
ψετε στην αρχική σελίδα του ENRD.

Προτεραιότητες του ΠΑΑ 
Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχουν άμεση πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες για την 
αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. 
Σε κάθε τμήμα οι προτεραιότητες εξηγούνται και 
τεκμηριώνονται βάσει των σχετικών πόρων του 
ENRD και άλλων πόρων από τους οποίους μπορεί 
να αντληθεί έμπνευση για την επιτυχή εφαρμογή 
του ΠΑΑ (π.χ. τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
τις θεματικές εργασίες του ENRD, πόροι της ΕΕ και 
των κρατών μελών, παραδείγματα εφαρμογής του 
ΠΑΑ).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση! 
Το φόρουμ opENRD παρέχει μια εξαιρετική ευκαι-
ρία για συμμετοχή στις πλέον πρόσφατες συζη-
τήσεις για τα μελλοντικά ΠΑΑ και την εφαρμογή 
τους. Μπορείτε να ανταλλάξετε πληροφορίες και 
εμπειρίες, να κοινοποιήσετε απόψεις, να βρείτε 
(κοινές) λύσεις και να μετέχετε στη συζήτηση! Νέο στην Πύλη 

Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους τακτι-
κούς χρήστες της Πύλης, το στοι-
χείο αυτό παρέχει πρόσβαση στις 
πλέον πρόσφατες επικαιροποιή-
σεις και έγγραφα που δημοσιεύ-
ονται στην Πύλη.

Προσεχείς 
εκδηλώσεις 
Ενημερωθείτε για τις προσεχείς 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επί-
πεδο για την υποστήριξη των διά-
φορων πτυχών του προγραμματι-
σμού και της εφαρμογής του ΠΑΑ 
2014-2020.

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα...
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Το κύριο μέρος της αρχικής σελίδας της Πύλης παρέχει πρόσβαση σε πολυάριθμους πόρους του ENRD και σε άλλους πόρους που καλύπτουν γενικές πτυχές της 
πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 και βασικά ζητήματα της εφαρμογής του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Κάθε τμήμα προσφέρει μια εικόνα που 
αποκρυσταλλώνει την αποδεδειγμένη πείρα που έχει αποκτηθεί και επιτρέπει την καλύτερη προετοιμασία των μελλοντικών ΠΑΑ. 

Χρηµατοδοτείται από την:

Δικτύωση: επικεντρώνεται ειδικά στον ρόλο της δικτύωσης ως εργαλείου της 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τη σημασία της για τα μελλοντικά προ-
γράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Διδάγματα από την τρέχουσα εμπειρία, επιτυχη-
μένα παραδείγματα και καθοδήγηση παρουσιάζονται στο παρόν τμήμα.

Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων: επικεντρώ-
νεται ειδικά στην επίτευξη βαθύτερης κατανόησης σχετικά με τη μελλοντική 
προσέγγιση σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, που θα επιτρέψει στη στήριξη που 
παρέχεται μέσω του Leader να είναι συνεπής και συντονισμένη με τη στήριξη 
της τοπικής ανάπτυξης από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ESI funds). Διδάγματα από την τρέχουσα εμπειρία, επιτυχημένα παραδείγματα 
εφαρμογής του LEADER και οδηγίες παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση: προορίζεται για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, με ειδικά τμήματα για το 
LEADER & TNC, αξιολόγηση και πληροφορίες στο πλαίσιο του εθνικού αγροτικού 
δικτύου (NRN) για τις βασικές αλλαγές στην παρακολούθηση και αξιολόγηση για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες: παρέχει επιλεγμένες πληροφο-
ρίες (για εκδηλώσεις, θεματικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες δικτύωσης) 
από τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία χάραξης της μελλοντικής πολιτικής για την 
αγροτική ανάπτυξη.

Πολιτική επισκόπηση 2014-2020: παρουσιάζεται η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του στρατηγικού 
πλαισίου 2014-2020, ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται οι σύνδεσμοι μεταξύ των εγγράφων στρατηγικής και των 
σταδίων υλοποίησης της πολιτικής.

Νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές: επιδιώκει να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ σχε-
τικά με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μελλοντικών ΠΑΑ 
και εξηγεί επίσης την αλληλοσύνδεση των διαφόρων νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ μεταξύ τους και με τη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο.

Προγραμματισμός ΠΑΑ: παρουσιάζει λεπτομερώς τα στάδια της δι-
αδικασίας σχεδιασμού και προετοιμασίας των επόμενων προγραμμά-
των αγροτικής ανάπτυξης καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 
την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την περίο-
δο 2014-2020. Χρήσιμοι πόροι και έγγραφα καθοδήγησης υποστηρί-
ζουν το συγκεκριμένο τμήμα.

Εφαρμογή των ΠΑΑ: περιλαμβάνει πόρους για τη στήριξη της εφαρ-
μογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: 
συνδέσμους προς τις εργασίες στο πλαίσιο του ENRD και τα διδάγμα-
τα από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, χρήσιμα παραδείγματα 
από την εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 
και επικαιροποιήσεις στις τρέχουσες θεματικές εργασίες για την επιτυχή 
εφαρμογή των μελλοντικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Πορίσματα από την περίοδο 2007-2013: εισάγει μια συλλογή πο-
λύτιμων πόρων που συνδέονται με τα βασικά θέματα πολιτικής στα 
οποία επικεντρώθηκε το ENRD κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013. Παρουσιάζει το απόσταγμα των βασικών διδαγμάτων 
που μπορούν να είναι επωφελή για την περίοδο 2014-2020.


