ΣΤΟΧΟΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
CO2

ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ενίσχυση της
βιωσιµότητας και
ανταγωνιστικότητας
των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων

Προώθηση της
οργάνωσης της
αλυσίδας
τροφίµων

Αποκατάσταση,
διατήρηση και ενίσχυση
οικοσυστηµάτων που
συνδέονται µε τη
γεωργία και τη
δασοπονία

34,8%

απορρόφηση
πόρων

ξεπερνώντας τον κοινοτικό µέσο όρο
των Κ-Μ της Ε.Ε.

% 82,6%

του ΠΑΑ έχει δεσµευτεί σε συνεχιζόµενα και νέα έργα.

3,09 δις € σε 21 νέες προκηρύξεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Σύσταση Οµάδων Παραγωγών
∆ράσεις συνεργασίας για την προώθηση
της καινοτοµίας στον πρωτογενή τοµέα
Πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών
Κατάρτιση νέων γεωργών
Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα
Αγροτική οδοποιία
Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας
∆ιατήρηση γενετικών πόρων και απειλούµενων
αυτόχθονων φυλών

%

της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης

€

• Μείωση της νιτρορύπανσης από γεωργική
δραστηριότητα
• Εναλλακτικές φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές
πρακτικές: comfusio, καταπολέµηση ζιζανίων
στους ορυζώνες
• Ενίσχυση γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές
και µειονεκτικές περιοχές
• Επιλογή 50 πολυταµειακών αναπτυξιακών τοπικών
προγραµµάτων LEADER/CLLD για την υλοποίηση
ιδιωτικών και δηµοσίων παρεµβάσεων στις
αγροτικές περιοχές

Οικονοµική
διαφοροποίηση και
κοινωνική ένταξη
στις αγροτικές
περιοχές µέσω του
LEADER/CLLD

Εκχώρηση 37% των πόρων του ΠΑΑ

Ανάπτυξη χρηµατοδοτικών εργαλείων

στις 13 Περιφέρειες της χώρας µε στόχο την
αποκεντρωµένη υλοποίηση των έργων του ΠΑΑ.

µε πόρους του ΠΑΑ για τη διευκόλυνση
πρόσβασης των γεωργών στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
από την έγκριση του ΠΑΑ µέχρι σήµερα

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Στροφή προς µια
οικονοµία
χαµηλών
εκποµπών
διοξειδίου του
άνθρακα και
αποδοτικότερη
χρήση των πόρων

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1,6
δις €
πληρωµές
για την ενίσχυση
του γεωργικού
τοµέα

437
χιλιάδες
γεωργοί και
επιχειρήσεις

στις αγροτικές περιοχές
ωφελούνται από
ενισχύσεις του ΠΑΑ

5,27
εκατ.
231
χιλιάδες
στρέµµατα
κάτοικοι
γεωργικής & δασικής
γης επωφελούνται
από περιβαλλοντικές
δράσεις

αγροτικών περιοχών
αποκτούν ευρυζωνική
πρόσβαση

27
χιλιάδες
νέοι γεωργοί

λαµβάνουν ενίσχυση για την
πρώτη εγκατάστασή τους

11γεωργοί
χιλιάδες

καταρτίσθηκαν
στον τοµέα
δραστηριότητάς τους

191
φορείς
195
εκατ. €
του αγροτικού
σε δηµόσιες
χώρου

δικτυώνονται, συµµετέχουν,
ενηµερώνονται µέσω του
Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου

υποδοµές

για τη στήριξη της
γεωργικής παραγωγής
και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Το ΠΑΑ 2014-2020 και το
εθνικό στρατηγικό σχέδιο
για την αγροτική ανάπτυξη
θέτει τις βάσεις για:

τον αναπροσανατολισµό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας προς ένα νέο
παραγωγικό πρότυπο στην καρδιά του οποίου θα είναι η ποιότητα,
η καινοτοµία, το περιβάλλον, µέσα από συλλογικές και συνεργατικές δράσεις.

Με στόχο:

την αύξηση της προστιθέµενης αξίας σε όλο το εύρος της αγροεφοδιαστικής
αλυσίδας, τη µείωση του κόστους παραγωγής, την εξωστρέφεια των
αγροτικών προϊόντων και την αναζήτηση νέων αγορών.

Μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 χτίζουµε το µοντέλο της νέας ΚΑΠ για το 2021-2027, το οποίο απαιτεί:
• αλλαγή της παραγωγικής κουλτούρας των αγροτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

ΠΑΑ 2014-2020

Αγροτική Ανάπτυξη
για µια νέα εποχή
4,78 δις €

• εξωστρέφεια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• δράσεις για το περιβάλλον και το κλίµα

5,64 δις €
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

6 δις €

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΖΙ
ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

• υποστηρικτές δράσεις στους τοµείς της επιµόρφωσης, της έρευνας,
των συµβουλευτικών υπηρεσιών, της µεταφοράς γνώσης και την εισαγωγή
καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή

Το ΜΕΛΛΟΝ των ΤΡΟΦΙΜΩΝ
και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
µετά το 2020

www.agrotikianaptixi.gr
ΓΝΩΣΗ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

∆ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

https://ead.gr

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ

ΑΚΜΑΖΟΥΣΑ
ΥΠΑΙΘΡΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

www.agrotikianaptixi.gr | https://ead.gr
email: ead@mou.gr

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

