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Η αγροτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση…

... αποτελεί μέρος της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ) και είναι ένας πολύ ση-
μαντικός τομέας πολιτικής: πάνω από 
το 56% του πληθυσμού των κρατών 
μελών της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές, 
που καλύπτουν το 91% του εδάφους. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αριθμεί 500 
εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι 
χρειάζονται αξιόπιστο εφοδιασμό σε 
υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα. Η ΚΓΠ 
αντιπροσωπεύει επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα ένα βασικό τομέα πολιτικής 
της ΕΕ και εξελίσσεται συνεχώς για την 
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η 
κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και η διατήρηση της 
αγροτικής οικονομίας. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την 
περίοδο 2007-2013 εστιάζεται στους ακό-
λουθους τρεις στόχους:

•	 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα της γεωργίας και της 
δασοκομίας·

•	 βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
υπαίθρου· και

•	 βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης της αγροτικής 
οικονομίας.

Στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης, 
η πολιτική αυτή επιδιώκει επίσης να παρο-
τρύνει τις τοπικές κοινότητες να εμπλακούν 
πιο έντονα στην ανάπτυξη των περιοχών 
τους. Οι ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) 
συγκεντρώνουν τους τοπικούς εταίρους και 
χαράζουν και εφαρμόζουν αναπτυξιακές 
στρατηγικές για τις κοινότητές τους χρησι-
μοποιώντας τη μεθοδολογία LEADER*. 

Κάθε κράτος μέλος εκπονεί εθνικά ή περι-
φερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ), τα οποία παρέχουν τις κατευθύν-
σεις για την υλοποίηση της πολιτικής που 
αφορά την αγροτική ανάπτυξη. 

* Το αρκτικόλεξο LEADER προέρχεται από τη γαλλική 
φράση «liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale» («Δεσμοί μεταξύ των δράσεων 
για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας»). Η ιδέα 
είναι να δημιουργηθούν ισχυρές εταιρικές σχέσεις 
και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία, η οποία οδηγεί 
σε καινοτομία και στην εξεύρεση, σε τοπικό επίπεδο, 
των βέλτιστων λύσεων σε τοπικά προβλήματα.

... είναι το ταμείο της ΕΕ το οποίο στηρίζει 
την εφαρμογή των προγραμμάτων αγρο-
τικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τη διαχείριση του 
οποίου έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτει σχεδόν 
το ήμισυ της χρηματοδότησης των ΠΑΑ, η 
οποία υπερβαίνει συνολικά τα 200 δισεκατ. 
ευρώ. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να 
επικεντρωθεί η συγχρηματοδότηση της ΕΕ 
για την αγροτική ανάπτυξη στις από κοινού 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της ΕΕ, 

παρέχοντας παράλληλα επαρκή ευελιξία σε 
επίπεδο κρατών μελών και σε περιφερεια-
κό επίπεδο.  

Στα έντυπα έργων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
που εκδίδονται από το ΕΔΑΑ μπορείτε να 
βρείτε παραδείγματα διαφόρων τύπων 
δραστηριοτήτων αγροτικής ανάπτυξης που 
έλαβαν συγχρηματοδότηση: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης…
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... δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008 για να 
συνδράμει στη βελτίωση της εφαρμογής 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 
(ΠΑΑ). Το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανά-
πτυξης (ΕΔΑΑ) επιτυγχάνει τον στόχο αυτό 
με την παραγωγή και ανταλλαγή γνώσεων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πο-
λιτικές αγροτικής ανάπτυξης λειτουργούν 
στην πράξη και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να βελτιωθούν, καθώς και με τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορι-
ών και της συνεργασίας σε ολόκληρη την 
αγροτική Ευρώπη. Το ΕΔΑΑ συγκεντρώνει 
ένα φάσμα φορέων που εμπλέκονται στην 

αγροτική ανάπτυξη· ιδίως, τα εθνικά αγρο-
τικά δίκτυα (NRN), τις αρχές των κρατών 
μελών, καθώς και τις οργανώσεις αγροτι-
κής ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σημείο επαφής ΕΔΑΑ συνδράμει τη 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης στη διαχείριση του δικτύου και 
αποτελεί το κομβικό σημείο για τις δρα-
στηριότητες του ΕΔΑΑ. Το σημείο επαφής 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες και οι εργασίες 
του αφορούν τα τρία κύρια στοιχεία της 
στρατηγικής του ΕΔΑΑ, και ιδίως την:

•	 πολιτική ανάλυση·

•	 επικοινωνία· και

•	 δικτύωση.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης…
… επιδιώκει να βελτιώσει την εφαρμογή 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. 
Αυτό το αναλυτικό έργο έχει σχεδιαστεί με 
σκοπό:

•	 τη βελτίωση της κατανόησης του 
τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η 
πολιτική στην πράξη·

•	 την εκτίμηση των σημείων που 
λειτουργούν ικανοποιητικά και των 
σημείων που χρήζουν βελτίωσης· και

•	 την παροχή πληροφοριών για τη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων στα κράτη 
μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες ανάλυσης του ΕΔΑΑ αφορούν:

•	 ομάδες εργασίας οι οποίες συγκε-
ντρώνουν εμπειρογνώμονες από 
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα όπως 
η αγροτική χρηματοδότηση και οι 
μηχανισμοί υλοποίησης του ΕΓΤΑΑ·

•	 πρωτοβουλίες, μαζί με τα NRN, για 
θέματα όπως η δασοκομία και η 
αγροτική επιχειρηματικότητα· και

•	 ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί στην πράξη η αγροτική 
ανάπτυξη. 

Η ανάλυση 
αφορά ευρύ 
φάσμα θεμά-
των, από τους δεσμούς μεταξύ γεωργίας 
και ευρύτερης αγροτικής οικονομίας έως τις 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες, την καινοτομία, 
την τοπική ανάπτυξη που κατευθύνεται από 
τοπικούς φορείς, την κοινωνική ένταξη και 
τη νεολαία στις αγροτικές περιοχές. 

Οι εργασίες πολιτικής ανάλυσης του ΕΔΑΑ 
είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του 
ΕΔΑΑ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες περι-
λαμβάνουν διαπιστώσεις και συστάσεις της 
ομάδας εργασίας, δελτία πληροφοριών για 
τομείς πολιτικής και στατιστικές. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 
δικτυακό τόπο: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/

Η βάση δεδομένων έργων ΠΑΑ περιέ-
χει εκατοντάδες παραδείγματα για τον 
τρόπο με τον οποίο η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης εφαρμόζεται σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Ανατρέξτε στα έργα στην ακόλου-
θη διεύθυνση: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/

Η πολιτική ανάλυση του ΕΔΑΑ…

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/


… βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηρι-
ότητας του ΕΔΑΑ: συγκεντρώνοντας διά-
φορους φορείς αγροτικής ανάπτυξης με 
επίσημους και άτυπους τρόπους, το ΕΔΑΑ 
διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και 
τη διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης και 
της καινοτομίας.  

Η αποτελεσματικότητα της δικτύωσης ανα-
γνωρίζεται όλο και περισσότερο, τόσο όσον 
αφορά τη συμμετοχή των εμπλεκομένων 
όσο και την ενίσχυση της εφαρμογής της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Ως «δίκτυο 
δικτύων», το ΕΔΑΑ διαδραματίζει ιδιαίτερο 
ρόλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τα σεμινάρια και τις συναντήσεις 
στο πλαίσιο του ΕΔΑΑ όπου εφαρμόζονται 
συμμετοχικές μεθοδολογίες να την τόνωση 
της διάδρασης, επισκεφθείτε την ακόλου-
θη διεύθυνση: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

Το LEADER είναι κομβικό σημείο των 
δραστηριοτήτων μας στον τομέα της δι-
κτύωσης. Κάθε χρόνο, η διάσκεψη LEADER 
συγκεντρώνει τις ΟΤΔ από όλα τα κράτη 
μέλη με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη συζήτηση θεμάτων, όπως 
τρόποι για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης 
και για την εκπόνηση έργων διακρατικής 
συνεργασίας. Η πύλη του LEADER (LEADER 
Gateway) στον δικτυακό τόπο του ΕΔΑΑ 
συνιστά ουσιαστική στήριξη αυτών των 
δραστηριοτήτων και παρέχει μια εργαλειο-
θήκη για τις ΟΤΔ, πληροφορίες σχετικά με 
προσφορές για συνεργασία, δημοσιεύσεις, 
βίντεο και ακόμη περισσότερα στην ακό-
λουθη διεύθυνση: http://enrd.ec.europa.eu/
leader/

Η δικτύωση…
… αποτελεί βασική προτεραιότητα του 
ΕΔΑΑ. Διάφοροι δίαυλοι επικοινωνίας χρη-
σιμοποιούνται για την προβολή της δράσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική 
ανάπτυξη και για την ανταλλαγή πληρο-
φοριών με διάφορες κατηγορίες κοινού 
σχετικά τις εξελίξεις στον τομέα της αγρο-
τικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το ΕΔΑΑ 
είναι σε επαφή με την κοινότητα αγροτικής 
ανάπτυξης όσον αφορά τα πορίσματα της 
έρευνας, τις πολιτικές εξελίξεις και τοπικά 
παραδείγματα έργων που είχαν επιτυχία. 

Ο δικτυακός τόπος του ΕΔΑΑ είναι το κύριο 
μέσο επικοινωνίας και συγκεντρώνει όλες 
τις δραστηριότητες του ΕΔΑΑ. 

•	 Ο διαδραστικός χάρτης που διατίθεται 
στην ακόλουθη διεύθυνση παρέχει 
μια γενική επισκόπηση της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος 
μέλος: http://enrd.ec.europa.eu/
country/

•	 Το οπτικοακουστικό αρχείο πολυμέ-
σων φιλοξενεί λευκώματα φωτογρα-
φιών από διάφορες εκδηλώσεις και 
βίντεο σχετικά με ενδιαφέροντα έργα 
αγροτικής ανάπτυξης: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Η πύλη επικοινωνίας και αγροτικής 
ανάπτυξης παρέχει παραδείγματα 
επιτυχών μέσων επικοινωνίας που 
προωθούν την αγροτική ανάπτυξη 
στην ΕΕ. Επισκεφθείτε την:  

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

Οι δημοσιεύσεις του ΕΔΑΑ διατίθενται σε 
έξι γλώσσες (DE, EN, ES, FR, IT και PL) και 
περιλαμβάνουν:

•	 την αγροτική επιθεώρηση της ΕΕ - 
που εξετάζει σε βάθος διάφορους 
τομείς αγροτικής πολιτικής·

•	 το περιοδικό του ΕΔΑΑ - το οποίο 
συγκεντρώνει τις τελευταίες εξελίξεις 
του ΕΔΑΑ, των NRN και των ΟΤΔ σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

•	 τα έντυπα έργων του ΕΓΤΑΑ – τα 
οποία προβάλλουν επιτυχή παραδείγ-
ματα έργων που χρηματοδοτούνται με 
δαπάνες του ΕΓΤΑΑ· 

•	 Rur@l Newsflash - ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό δελτίο με τις τελευταίες 
δραστηριότητες του δικτύου.

Το ΕΔΑΑ εκπροσωπείται επίσης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: στο facebook (www.
facebook.com/EUAgri)· το Youtube (www.
youtube.com/user/EURural)· και το Twitter 
(@enrd_cp).

Για να γίνετε συνδρομητής στις δημοσι-
εύσεις του ΕΔΑΑ ή να συμμετέχετε στο 
ηλεκτρονικό φόρουμ συζητήσεων opENRD, 
επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/

Η επικοινωνία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης…
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Για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του ΕΔΑΑ 
στο σπίτι σας, εγγραφείτε στον ιστότοπο του ΕΔΑΑ:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Ακολουθήστε τις τελευταίες τάσεις της αγροτικής 
ανάπτυξης συμμετέχοντας στη συζήτηση στο opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το ΕΔΑΑ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

www.enrd.eu

op

Για περισσότερες ερωτήσεις:  στείλτε μήνυμα στην  ακόλουθη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  info@enrd.eu 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για φωτογραφίες: Kevin Nicholson (εξώφυλλο), Egidijus Giedraitis (σελίδα 2),  
Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (σελίδα 3), johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (σελίδα 4),  
dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (σελίδα 5), Mario Folchi (σελίδα 6), Steve Morgan (σελίδα 7)
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