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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 808/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(EE L 227 της 31.7.2014, σ. 18)
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▼B
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 808/2014 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την παρουσίαση των προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την
έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
και των εθνικών πλαισίων, το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων, την
ενημέρωση και τη δημοσιότητα για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,
την εφαρμογή ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, την παρακολού
θηση και αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των
εθνικών πλαισίων
Η παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, των εθνικών προγραμμάτων
που προορίζονται αποκλειστικά για τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις και
τιτλοποιήσεις που παρέχουν κεφαλαιακές διευκολύνσεις που εφαρμόζονται
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως αναφέρονται στο
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και των εθνικών πλαισίων,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 3
Έγκριση εθνικών πλαισίων
Τα εθνικά πλαίσια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
1.
Οι προτάσεις τροποποίησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και
ειδικών προγραμμάτων για τη σύσταση και τη λειτουργία εθνικών αγροτι
κών δικτύων περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το είδος της προτεινόμενης τροποποίησης·
β) τους λόγους και/ή τα προβλήματα εφαρμογής που δικαιολογούν την
τροποποίηση·
γ) τις αναμενόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης·
δ) τον αντίκτυπο της τροποποίησης στους δείκτες·
ε) τη σχέση μεταξύ της τροποποίησης και του συμφώνου εταιρικής
σχέσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο II του τίτλου II του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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▼M2
2.
Τροποποιήσεις προγραμμάτων του είδους που αναφέρεται στο
άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
μπορούν να προταθούν έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της
περιόδου προγραμματισμού.
Για όλα τα άλλα είδη τροποποιήσεων συνδυαστικά:
α) μπορεί να υποβληθεί ενιαία πρόταση τροποποίησης ανά ημερολο
γιακό έτος και ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το 2023, έτος κατά το
οποίο μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις για
τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά την προσαρμογή του χρη
ματοδοτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων
αλλαγών στο σχέδιο δεικτών·
β) μπορούν να υποβληθούν ανά πρόγραμμα, τρεις πρόσθετες προτάσεις
τροποποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
Ο ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων που αναφέρεται στο πρώτο και το
δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει:
α) σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης
λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμε
νών καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την
αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας
μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους
μέλους ή της περιφέρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων
δημογραφικών αλλαγών που προκύπτουν από μετανάστευση ή υπο
δοχή προσφύγων·
β) σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση κατόπιν μεταβολής του
νομικού πλαισίου της Ένωσης·
γ) κατόπιν της επανεξέτασης των επιδόσεων που αναφέρεται στο
άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
δ) σε περίπτωση αλλαγής στη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προγραμ
ματίζεται για κάθε έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος
1 στοιχείο η) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η
οποία προκύπτει από εξελίξεις στην ετήσια κατανομή ανά κράτος
μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 του εν λόγω
κανονισμού· οι προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμ
βάνουν επακόλουθες αλλαγές στην περιγραφή μέτρων·
ε)

σε περίπτωση αλλαγών που σχετίζονται με τα μέσα χρηματοοικο
νομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 37 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013· ή

στ) σε περίπτωση αλλαγών που σχετίζονται με την εισαγωγή της νέας
οριοθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5 στοιχείο
β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
▼B
3.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν την τελευταία τροποποίηση προγράμ
ματος του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο iii)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμ
βρίου 2020.
Άλλα είδη τροποποιήσεων προγράμματος υποβάλλονται στην Επιτρο
πής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
4.
Όταν η τροποποίηση προγράμματος μεταβάλλει τυχόν στοιχεία
που περιλαμβάνονται στον πίνακα του εθνικού πλαισίου που αναφέρε
ται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, η έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος συνι
στά έγκριση της αντίστοιχης αναθεώρησης του εν λόγω πίνακα.
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▼B
Άρθρο 5
Τροποποίηση εθνικών πλαισίων
1.
Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το άρθρο 11
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται τηρουμένων
των αναλογιών στις τροποποιήσεις των εθνικών πλαισίων.
2.
Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να υποβάλουν εθνικό πλαίσιο
στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις του εθνικού πλαι
σίου όσον αφορά τον εν λόγω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό
υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων τους.
3.
Η Επιτροπή, αφού εγκρίνει τις τροποποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2, προσαρμόζει με βάση τον αναθεωρημένο πίνακα
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 χρηματοδοτικά σχέδια των σχετικών προ
γραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ
ανά πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού·
β) δεν μεταβάλλονται τα συνολικά κονδύλια που χορηγούνται από το
ΕΓΤΑΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·
γ) δεν μεταβάλλεται η ετήσια κατανομή του προγράμματος για τα έτη
που προηγούνται του έτους της αναθεώρησης·
δ) τηρείται η ετήσια κατανομή των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ στο ενδια
φερόμενο κράτος μέλος·
ε) τηρείται η συνολική χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για μέτρα που
αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο
59 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
▼M2
4.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης
λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών
καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια
εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέ
ρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών αλλαγών
που προκύπτουν από μετανάστευση ή υποδοχή προσφύγων, μεταβολών
του νομικού πλαισίου ή αλλαγών που προκύπτουν από την επανεξέταση
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, αιτήσεις για τροποποίηση του εθνικού πλαισίου,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορούν να υποβάλλονται μόνο
άπαξ ανά ημερολογιακό έτος πριν από την 1η Απριλίου. Κατά παρέκ
κλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, αλλαγές στα
προγράμματα οι οποίες προκύπτουν από τέτοιου είδους αναθεώρηση
μπορούν να πραγματοποιούνται επιπλέον των προτάσεων τροποποίησης
που υποβάλλονται σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο.
▼B
5.
Η εκτελεστική πράξη έγκρισης της τροποποίησης εκδίδεται εγκαί
ρως, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των αντίστοιχων αναλήψεων
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους κατά
το οποίο υποβλήθηκε η αναθεώρηση.
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▼B
Άρθρο 6
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
1.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης
των εξόδων που αφορούν τα οδοιπορικά, τις δαπάνες διαμονής και τις
ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων στις δράσεις μεταφοράς γνώ
σεων και ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και τις σχετικές δαπάνες αντικατάστασης
των γεωργών μέσω ενός συστήματος κουπονιών (πιστοποιητικών) ή
άλλου συστήματος ισοδύναμου αποτελέσματος.
2.
Όσον αφορά τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
τα κράτη μέλη προβλέπουν:
α) ότι η περίοδος ισχύος του κουπονιού ή του ισοδύναμού του δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος·
β) κανόνες για την απόκτηση των κουπονιών ή των ισοδυνάμων τους,
και ιδίως ότι αυτά πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη δράση·
γ) τον καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κουπόνια
μπορούν να εξοφλούνται στον πάροχο της κατάρτισης ή άλλης δρά
σης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
▼M3

__________

▼B
Άρθρο 8
Επιχειρηματικά σχέδια
▼M3

__________

▼B
2.
Στην περίπτωση στήριξης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1
στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όταν το
επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται στη χρήση άλλων μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται
να προβλέπουν ότι η έγκριση της αίτησης για στήριξη παρέχει επίσης
πρόσβαση σε στήριξη δυνάμει των εν λόγω μέτρων. Όταν ένα κράτος
μέλος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, προβλέπει ότι η αίτηση για
στήριξη παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της
επιλεξιμότητας βάσει των μέτρων αυτών.
▼M1
Άρθρο 9
1.
Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αφορούν μονάδες ζωικού κεφαλαίου,
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής των διαφόρων κατηγοριών
ζώων σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι ορίζονται στο παράρ
τημα II.
2.
Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εκφράζονται σε μονάδες άλλες από
εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, τα
κράτη μέλη δύνανται να υπολογίζουν τις πληρωμές με βάση τις εν λόγω
άλλες μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε
να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ίδιο παράρτημα μέγιστα ετήσια
ποσά που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

02014R0808 — EL — 10.06.2019 — 004.001 — 6
▼M1
3.
Με εξαίρεση τις ενισχύσεις για δεσμεύσεις για την εκτροφή τοπι
κών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία,
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι ενισχύσεις βάσει των άρθρων 28,
29 και 34 του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να χορηγούνται ανά
μονάδα ζωικού κεφαλαίου.
▼B
Άρθρο 10
Συνήθης υπόθεση για πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα
1.
Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν το ποσό των ενισχύσεων
για τα μέτρα ή τους τύπους πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 28
έως 31 και στα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
με βάση συνήθεις υποθέσεις για τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν
εισόδημα.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπολογισμοί και οι αντίστοι
χες ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) περιλαμβάνουν μόνον επαληθεύσιμα στοιχεία·
β) βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από κατάλληλους
εμπειρογνώμονες·
γ) υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθμητικών στοιχείων που χρη
σιμοποιήθηκαν·
δ) διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερει
ακές ή τοπικές συνθήκες και η πραγματική χρήση της γης, κατά
περίπτωση·
ε) δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που συνδέονται με επενδυτικές δαπά
νες.

Άρθρο 11
Συνδυασμός δεσμεύσεων και συνδυασμός μέτρων
1.
Οι διάφορες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις βάσει
του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι δεσμεύσεις για
βιολογική γεωργία βάσει του άρθρου 29 του εν λόγω κανονισμού, οι
δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων βάσει του άρθρου 33
του εν λόγω κανονισμού και οι δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές
δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 34 του εν λόγω κανονισμού μπορούν
να συνδυάζονται, εφόσον είναι συμπληρωματικές και συμβατές. Τα
κράτη μέλη επισυνάπτουν τον κατάλογο των επιτρεπόμενων συνδυα
σμών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
2.
Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή διαφορετικών δεσμεύσεων
βάσει των ίδιων ή διαφορετικών μέτρων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1, για τον καθορισμό του ύψους της στήριξης τα κράτη μέλη
λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθε
τες δαπάνες που προκύπτουν από τον συνδυασμό.
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3.
Όταν μια πράξη εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα μέτρα ή σε δύο ή
περισσότερους διαφορετικούς τύπους πράξεων, τα κράτη μέλη δύνανται
να καταλογίζουν τη δαπάνη στο κυρίαρχο μέτρο ή τύπο πράξης. Ισχύει
το ειδικό ποσοστό συνεισφοράς του εν λόγω κυρίαρχου μέτρου ή τύπου
πράξης.

Άρθρο 12
Εθνικό αγροτικό δίκτυο
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημιουργία και λειτουργία του
εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και για την έναρξη του σχεδίου δράσης του
το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του προ
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή του ειδικού προγράμματος για τη
δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, κατά
περίπτωση.
2.
Η δομή που απαιτείται για τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού
δικτύου δημιουργείται είτε εντός των εθνικών ή περιφερειακών αρμό
διων αρχών είτε εξωτερικά, με επιλογή μέσω διαδικασιών υποβολής
προσφορών, ή ως συνδυασμός αυτών των δύο. Η εν λόγω δομή πρέπει
να είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον τις δραστηριότητες που ανα
φέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
1305/2013.
3.
Όταν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει ειδικό πρόγραμμα για τη
δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, το εν
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
παράρτημα I μέρος 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13
Ενημέρωση και δημοσιότητα
1.
Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στρατηγική ενημέρωσης και
δημοσιότητας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, στην επιτροπή
παρακολούθησης προς ενημέρωση. Η στρατηγική υποβάλλεται το αργό
τερο έξι μήνες μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυ
ξης. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης
τουλάχιστον άπαξ ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής της στρατηγικής
ενημέρωσης και δημοσιότητας και για την ανάλυση των αποτελεσμά
των της, καθώς και για τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που
έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.
2.
Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστι
κής αρχής και των δικαιούχων όσον αφορά την ενημέρωση και τη
δημοσιότητα παρατίθενται στο παράρτημα III.

Άρθρο 14
Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης
1.
Το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέ
ρεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) τη λογική παρέμβασης που καταδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ προτεραιοτήτων, τομέων επικέντρωσης και μέτρων·
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β) σύνολο κοινών δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών,
συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που προορίζονται να χρησιμο
ποιηθούν για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με τους
τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης, και σειρά προκαθο
ρισμένων δεικτών για την επανεξέταση επιδόσεων·
γ) κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο παράρτημα V·
δ) συλλογή, αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων·
ε)

τακτική υποβολή εκθέσεων για τις δραστηριότητες παρακολούθη
σης και αξιολόγησης·

στ) το σχέδιο αξιολόγησης·
ζ)

τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις
άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται με το πρό
γραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
απαιτούνται για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των
ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για το 2017 και το 2019 που ανα
φέρονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 και στο άρθρο 75 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού
(ΕΕ) 1305/2013·

η) παροχή στήριξης σε όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους.
2.
Το κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών
για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καθορίζεται στο παράρτημα IV.
Στο εν λόγω παράρτημα προσδιορίζονται επίσης οι δείκτες που πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με
τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης. Για τον καθορισμό
των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επιδόσεων που αναφέρο
νται στο παράρτημα II σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, το
κράτος μέλος είτε χρησιμοποιεί τους προκαθορισμένους δείκτες του
πλαισίου επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 5 του
παρόντος κανονισμού είτε αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει τους εν
λόγω δείκτες με άλλους συναφείς δείκτες εκροών που καθορίζονται
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
3.
Τα έγγραφα τεχνικής στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI
αποτελούν μέρος του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.
▼M2
4.
Για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνει
σφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο
εδάφιο σημείο 2) στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5)
στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6) στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ή για τύπους πράξεων για τις
οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο
άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνει επιση
μάνσεις με σημαία(-ες) για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις
οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότε
ρους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης ή στόχους.
▼B
Άρθρο 15
Ετήσια έκθεση υλοποίησης
Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στο
άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 καθορίζεται στο παράρτημα
VII του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 16
Σχέδιο αξιολόγησης
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο
άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 ορίζονται στο
παράρτημα I μέρος 1 σημείο 9 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημο
σίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ 1
Παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
1.

Τίτλος του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2.

Κράτος μέλος ή διοικητική περιφέρεια
α) Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα.
β) Ταξινόμηση της περιφέρειας.

3.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
α) Περιγραφή της διαδικασίας, στην οποία προσδιορίζονται χρονικά τα
βασικά γεγονότα και οι ενδιάμεσες εκθέσεις, σε σχέση με τα κύρια
στάδια της υλοποίησης του ΠΑΑ.
β) Αναλυτικός πίνακας που περιέχει τις συστάσεις της εκ των προτέρων
αξιολόγησης και τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκαν.
γ) Η πλήρης έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (συμπεριλαμβα
νομένων των απαιτήσεων για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
(ΣΠΕ)) προσαρτάται στο ΠΑΑ.

4.

Πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (ΠΑΕΑ) και προσ
διορισμός αναγκών
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
α) Ανάλυση ΠΑΕΑ που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
i) ολοκληρωμένη γενική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης στην
περιοχή προγραμματισμού, με βάση κοινούς και ειδικούς ανά πρό
γραμμα δείκτες πλαισίου και άλλες επικαιροποιημένες ποιοτικές
πληροφορίες·
ii) πλεονεκτήματα που εντοπίζονται στην περιοχή προγραμματισμού·
iii) αδυναμίες που εντοπίζονται στην περιοχή προγραμματισμού·
iv) ευκαιρίες που εντοπίζονται στην περιοχή προγραμματισμού·
v) απειλές που εντοπίζονται στην περιοχή προγραμματισμού·
vi) αναλυτικός πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα για τους κοι
νούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες πλαισίου.
β) Αξιολόγηση αναγκών, με βάση τα στοιχεία από την ανάλυση ΠΑΕΑ,
για κάθε σχετική με την αγροτική ανάπτυξη προτεραιότητα της Ένωσης
(εφεξής «προτεραιότητα») και για κάθε τομέα επικέντρωσης και για
τους τρεις διατομεακούς στόχους (περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων
των ειδικών αναγκών των περιοχών Natura 2000, σύμφωνα με το
πλαίσιο δράσης προτεραιότητας (1), μετριασμός της αλλαγής του κλί
ματος και προσαρμογή σε αυτήν, καινοτομία).

5.

Περιγραφή της στρατηγικής
α) Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το
ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των
τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού επιμέρους στόχων με βάση
τα στοιχεία από την ανάλυση ΠΑΕΑ και την αξιολόγηση αναγκών.
Όπου είναι σκόπιμο, αιτιολόγηση των θεματικών υποπρογραμμάτων
που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Στην αιτιολόγηση καταδει
κνύεται ειδικότερα η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία i) και iv) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(1) Άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992,
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
(ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
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β) Ο συνδυασμός και η αιτιολόγηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για
κάθε τομέα επικέντρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης της
κατανομής των κονδυλίων στα μέτρα και της καταλληλότητας των
χρηματοδοτικών πόρων για τους στόχους που έχουν τεθεί, όπως ανα
φέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Ο συνδυασμός των μέτρων που
περιλαμβάνονται στη λογική παρέμβασης βασίζεται στα στοιχεία από
την ανάλυση ΠΑΕΑ και στην αιτιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών
που αναφέρεται στο στοιχείο α).
γ) Περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης των διατομεακών στόχων, συμπεριλαμ
βανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγρα
φος 1 στοιχείο γ) σημείο v) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
δ) Συνοπτικός πίνακας της λογικής παρέμβασης που περιλαμβάνει τις προτεραι
ότητες και τους τομείς επικέντρωσης που έχουν επιλεγεί για το ΠΑΑ, τους
ποσοτικούς στόχους και τον συνδυασμό των μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν
για την επίτευξή τους, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δαπα
νών. Ο συνοπτικός πίνακας δημιουργείται αυτόματα από τις πληροφορίες που
παρέχονται στο σημείο 5 στοιχείο β) και στο σημείο 11, χρησιμοποιώντας τα
χαρακτηριστικά του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
(«SFC2014») που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β) του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής (1).
ε) Περιγραφή της συμβουλευτικής ικανότητας ώστε να εξασφαλίζεται η
παροχή κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης σχετικά με τις κανο
νιστικές απαιτήσεις και τις δράσεις που αφορούν την καινοτομία, προ
κειμένου να καταδειχθεί ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vi) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
6.

Αξιολόγηση των εκ των προτέρων καθορισμένων όρων η οποία περι
λαμβάνει τους ακόλουθους αναλυτικούς πίνακες:
α) Πληροφορίες για την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των εκ
των προτέρων καθορισμένων όρων.
β) Για κάθε εφαρμοστέο γενικό και συνδεόμενο με προτεραιότητα εκ των
προτέρων καθορισμένο όρο, σε έναν ενιαίο πίνακα:
i) αξιολόγηση της εκπλήρωσής του και·
ii) τομέων επικέντρωσης και μέτρων ιδιαίτερης σημασίας /τομέων επι
κέντρωσης και μέτρων στους οποίους εφαρμόζεται ο όρος. Ενδει
κτικός κατάλογος προτεραιοτήτων/τομέων επικέντρωσης και
μέτρων με ιδιαίτερη σχέση με κάθε εκ των προτέρων καθορισμένο
όρο παρατίθεται στο μέρος 4·
iii) κατάλογος συναφών κριτηρίων καθώς και αξιολόγηση της συμμόρ
φωσης με αυτά·
iv) παραπομπές στις στρατηγικές, στις νομοθετικές πράξεις ή σε άλλα
συναφή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε συναφείς
ενότητες, άρθρα που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με συγκεκρι
μένο κριτήριο.

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου
2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και των
προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονο
ματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊ
κής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 57
της 27.2.2014, σ. 7).
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γ) Δύο χωριστούς πίνακες, έναν για τους εφαρμοστέους γενικούς εκ των
προτέρων καθορισμένους όρους και έναν για τους εφαρμοστέους συν
δεόμενους με προτεραιότητες εκ των προτέρων καθορισμένους όρους
που δεν εκπληρώνονται καθόλου ή εκπληρώνονται εν μέρει, σε καθέ
ναν από τους οποίους παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
i) προσδιορισμός των κριτηρίων που δεν πληρούνται·
ii) δράσεις που θα αναληφθούν για τη συμμόρφωση με καθένα από τα
εν λόγω κριτήρια·
iii) προθεσμίες για την ανάληψη των δράσεων αυτών· και
iv) αρμόδιοι φορείς συμμόρφωσης.
7.

Περιγραφή του πλαισίου επιδόσεων
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
α) Όπου είναι συναφές, πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των δεικτών
που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, των ορόσημων, των
βασικών σταδίων εφαρμογής, καθώς και της κατανομής του αποθεμα
τικού επίδοσης. Ο καθορισμός των επιμέρους στόχων αιτιολογείται στο
πλαίσιο της στρατηγικής, σύμφωνα με το σημείο 5 στοιχείο α).
β) Πίνακας στον οποίο αναγράφεται για κάθε προτεραιότητα η κατανομή
του αποθεματικού επίδοσης, και για κάθε δείκτη:
i) οι στόχοι για το 2023. Οι στόχοι δεν λαμβάνουν υπόψη την πρό
σθετη εθνική χρηματοδότηση, που αναφέρεται στο σημείο 12 ούτε
τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή πρόσθετης εθνικής χρηματοδό
τησης, που αναφέρονται στο σημείο 13·
ii) ορόσημα για το 2018 βάσει των στόχων.
Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό του ΕΓΤΑΑ που κατανέμεται στο
αποθεματικό επίδοσης διαφέρει από την κατ' αναλογία κατανομή (1) του
συνολικού εθνικού κονδυλίου του ΕΓΤΑΑ για το αποθεματικό επίδοσης
που προβλέπεται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης για όλα τα εθνικά και
περιφερειακά προγράμματα, με εξαίρεση τα εθνικά προγράμματα που προ
ορίζονται αποκλειστικά για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ,
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, και τα ειδικά προγράμματα για τη δημιουργία και τη
λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο
54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
αιτιολόγηση του ποσού της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης.

8.

Περιγραφή των μέτρων που επιλέχθηκαν
(1) Περιγραφή των γενικών όρων που ισχύουν για περισσότερα από ένα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ορισμού της
αγροτικής περιοχής, των γραμμών βάσης, της πολλαπλής συμμόρφω
σης, της προβλεπόμενης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, της προ
βλεπόμενης χρήσης των προκαταβολών και των κοινών διατάξεων για
τις επενδύσεις, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
Όπου είναι συναφές, ο κατάλογος των επιτρεπόμενων συνδυασμών
δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 επισυνά
πτεται στο ΠΑΑ.
(2) Περιγραφή ανά μέτρο, που περιλαμβάνει:
α) νομική βάση·
β) γενική περιγραφή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της λογικής
παρέμβασης και της συμβολής του στους τομείς επικέντρωσης και
τους διατομεακούς στόχους·

(1) Χρησιμοποιώντας τη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ σε καθένα από τα σχετικά
προγράμματα.
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γ) το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους
δικαιούχους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού
του ποσού ή του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους
μέτρο και/ή τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο
πράξης, προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλε
ξιμότητας, των εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και
των αρχών που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής.
Στην περίπτωση παροχής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής
τεχνικής που υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4
πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του μέσου χρηματοοικονο
μικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων, τις γενι
κές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο επίπεδο στήριξης·

▼C1
δ) περιγραφή της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας των μέτρων
και/ή του τύπου πράξεων:
i) κίνδυνος(-οι) κατά την εφαρμογή των μέτρων και/ή των τύπων
πράξεων·
ii) δράσεις μετριασμού·
iii) συνολική εκτίμηση του μέτρου και/ή του τύπου πράξεων.
Για το μέτρο δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, η περιγραφή περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο
απεικονίζεται η σχέση μεταξύ γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών
δεσμεύσεων και των μεθόδων επαλήθευσης και ελέγχου αυτών·
ε) συγκεκριμένη περιγραφή κάθε μέτρου και/ή τύπου πράξης, ως
εξής:
1. Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης [άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— προσδιορισμός κατάλληλων ικανοτήτων των φορέων παρο
χής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους όσον αφορά τα προσόντα του προσωπι
κού και την τακτική επιμόρφωση·
— προσδιορισμός της διάρκειας και του περιεχομένου των προ
γραμμάτων ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και
δασικές εκμεταλλεύσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3
του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
[άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— γενικές αρχές για την εξασφάλιση κατάλληλων πόρων υπό
τη μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προ
σωπικού και συμβουλευτικής πείρας και αξιοπιστίας όσον
αφορά το πεδίο παροχής συμβουλών· προσδιορισμός των
στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.
3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
[άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— αναφορά των επιλέξιμων συστημάτων ποιότητας, συμπερι
λαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, για γεωργικά προϊόντα, βαμβάκι ή τρό
φιμα, τα οποία αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο, και επι
βεβαίωση ότι τα εν λόγω συστήματα ποιότητας πληρούν τα
κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— αναφορά επιλέξιμων εθελοντικών συστημάτων πιστοποί
ησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από
τα κράτη μέλη ως συμμορφούμενα με τις ενωσιακές κατευ
θυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.
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4. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού [άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— ορισμός μη παραγωγικών επενδύσεων·
— ορισμός συλλογικών επενδύσεων·
— ορισμός ενοποιημένων έργων·
— ορισμός και εντοπισμός των επιλέξιμων τοποθεσιών Natura
2000 και άλλων επιλέξιμων περιοχών υψηλής φυσικής
αξίας·
— περιγραφή της στόχευσης της στήριξης σε γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις σύμφωνα με την ΠΑΕΑ που διενεργείται σχε
τικά με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— κατάλογος των νέων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη
νομοθεσία της Ένωσης για την τήρηση των οποίων μπορεί
να χορηγείται στήριξη δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος
6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— κατά περίπτωση, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδο
σης που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο γ) του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·
— κατά περίπτωση, καθορισμός των ορίων που αναφέρονται
στο άρθρο 13 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

▼M3
5. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων [άρθρο
19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— ορισμός των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανα
φέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο
iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— καθορισμός των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 («ημερομηνία εγκατάστασης»)·
— καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων ορίων όπως
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 πέμπτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— ειδικοί όροι για τη στήριξη των νέων γεωργών όταν δεν
εγκαθίστανται ως μοναδικοί υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·
— πληροφορίες για την εφαρμογή της περιόδου χάριτος που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·
— σύνοψη των απαιτήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου·
— Χρήση της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών μέτρων
στο επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία παρέχει στους νέους
γεωργούς πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέτρα·
— Καλυπτόμενοι τομείς διαφοροποίησης.

▼C1
6. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
[άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— ορισμός υποδομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομέ
νων των τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας που ανα
φέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— κατά περίπτωση, ειδική παρέκκλιση που επιτρέπει τη στή
ριξη υποδομών μεγαλύτερης κλίμακας για επενδύσεις στην
ευρυζωνικότητα και την ανανεώσιμη ενέργεια·
— τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που αναφέρο
νται στο άρθρο 13 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·
— καθορισμός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 13
στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 807/2014.
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7. Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση
της βιωσιμότητας των δασών [άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013]
— καθορισμός και αιτιολόγηση του μεγέθους των εκμεταλλεύ
σεων άνω του οποίου η στήριξη θα προϋποθέτει την υπο
βολή σχεδίου διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου σύμ
φωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών·
— ορισμός του «ισοδύναμου μέσου».
Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
— προσδιορισμός των ειδών, των περιοχών και των μεθόδων
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί η
ακατάλληλη δάσωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 στοι
χείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 807/2014, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής
των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών των περιο
χών στις οποίες προβλέπεται δάσωση, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 6 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·
— καθορισμός των ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.
Εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων
— προσδιορισμός του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού δέν
δρων ανά εκτάριο που θα φυτευτούν, και αφού μεγαλώ
σουν, θα διατηρηθούν, και δασικά είδη που θα χρησιμοποι
ηθούν όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— αναφορά των αναμενόμενων περιβαλλοντικών οφελών από
τα συστήματα που λαμβάνουν στήριξη.
Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας δασικών πυρκα
γιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
— όπου κρίνεται σκόπιμο, κατάλογος των ειδών οργανισμών
που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να προκα
λέσουν καταστροφή·
— προσδιορισμός των δασικών περιοχών που έχουν ταξινομη
θεί ως μέσου έως υψηλού κινδύνου για δασική πυρκαγιά,
σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα προστασίας των
δασών·
— σε περίπτωση προληπτικών δράσεων που αφορούν παρά
σιτα και ασθένειες, περιγραφή σχετικής περίπτωσης κατα
στροφής που προκλήθηκε από ασθένεια, η οποία πρέπει να
στηρίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις, συμπεριλαμβανο
μένων, ενδεχομένως, συστάσεων που έχουν διατυπωθεί από
επιστημονικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση των
παρασίτων και των ασθενειών.
Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων
— καθορισμός των τύπων επιλέξιμων επενδύσεων και του
αναμενόμενου περιβαλλοντικού αποτελέσματος και/ή της
αξίας τους ως δημόσιου αγαθού.
8. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών [άρθρο 27 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— περιγραφή της επίσημης διαδικασίας για αναγνώριση των
ομάδων και των οργανώσεων.
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9. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα [άρθρο
28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— προσδιορισμός και καθορισμός των σχετικών στοιχείων
βάσης· σε αυτά περιλαμβάνονται τα σχετικά υποχρεωτικά
πρότυπα που θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου Ι του
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα σχετικά
κριτήρια και οι ελάχιστες δραστηριότητες που καθορίζονται
δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii)
και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι σχετικές
ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτο
προστατευτικών προϊόντων, και άλλες σχετικές υποχρεωτι
κές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·
— οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα πρέπει να περι
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους κώδικες ορθής πρακτικής
που θεσπίζονται από την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβου
λίου (3) για γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκτός των ευάλωτων
στη νιτρορρύπανση ζωνών και απαιτήσεις σχετικά με τη
φωσφορική ρύπανση· οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας πρέπει να περιλαμβά
νουν, μεταξύ άλλων, τις γενικές αρχές για ολοκληρωμένη
φυτοπροστασία που θεσπίζονται από την οδηγία
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (4), απαιτήσεις για την κατοχή άδειας χρήσης των
προϊόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατάρτι
σης, απαιτήσεις σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση, τον
έλεγχο των μηχανημάτων εφαρμογής και κανόνες σχετικά
με τη χρήση παρασιτοκτόνων κοντά σε νερό και άλλες
ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως ορίζονται από την εθνική
νομοθεσία·
— πίνακας στον οποίο απεικονίζεται η σχέση μεταξύ των
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών δεσμεύσεων και των
σχετικών συνήθων γεωργικών πρακτικών και των σχετικών
στοιχείων του επιπέδου αναφοράς (στοιχεία βάσης),
δηλαδή καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες,
καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης, ελάχιστες απαιτήσεις
για λιπάσματα και παρασιτοκτόνα, άλλες σχετικές εθνικές/
περιφερειακές απαιτήσεις, και ελάχιστες δραστηριότητες·
— κατάλογος τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξα
φάνιση από την κτηνοτροφία και φυτικών γενετικών πόρων
που απειλούνται με γενετική διάβρωση·
— περιγραφή της μεθοδολογίας και των αγρονομικών υποθέ
σεων εργασίας και παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης
περιγραφής των απαιτήσεων βάσης που αναφέρονται στο
άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 και είναι συναφείς με κάθε συγκεκριμένο
τύπο δέσμευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σημείο
αναφοράς για τους υπολογισμούς που δικαιολογούν πρό
σθετες δαπάνες, διαφυγόν εισόδημα λόγω της αναληφθεί
σας δέσμευσης και το ύψος του κόστους συναλλαγής·
(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρα
κολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 549).
2
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(3) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία
των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991,
σ. 1).
4
( ) Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό
την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009,
σ. 71).
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όπου είναι σκόπιμο, η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει
υπόψη ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύ
σεων για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και
το περιβάλλον, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
διπλής χρηματοδότησης· όπου είναι σκόπιμο αναφέρεται η
μέθοδος μετατροπής που χρησιμοποιείται για άλλες μονά
δες σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.
10. Βιολογική γεωργία
αριθ. 1305/2013]

[άρθρο

29

του

κανονισμού

(ΕΕ)

— προσδιορισμός και καθορισμός των σχετικών στοιχείων
βάσης· σε αυτά περιλαμβάνονται τα σχετικά υποχρεωτικά
πρότυπα που θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου Ι του
τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα σχε
τικά κριτήρια και οι ελάχιστες δραστηριότητες που καθο
ρίζονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και άλλες σχετικές
υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό
δίκαιο·
— περιγραφή της μεθοδολογίας και των αγρονομικών υποθέ
σεων εργασίας και παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης
περιγραφής των απαιτήσεων βάσης που αναφέρονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 και που είναι συναφείς με κάθε συγκεκρι
μένο τύπο δέσμευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που δικαιολογούν
πρόσθετες δαπάνες, διαφυγόν εισόδημα λόγω της αναλη
φθείσας δέσμευσης και το ύψος του κόστους συναλλαγής·
όπου είναι σκόπιμο, η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει
υπόψη ενίσχυση που χορηγείται βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύ
σεων για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και
το περιβάλλον, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
διπλής χρηματοδότησης· όπου είναι σκόπιμο, αναφέρεται η
μέθοδος μετατροπής που χρησιμοποιείται για άλλες μονά
δες σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.
11. Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας-πλαι
σίου για τα ύδατα («ΟΠΥ») [άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013]
— για το Natura 2000: οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και η οδηγία
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (1) και οι υποχρεώσεις των γεωργών που απορρέ
ουν από τις αντίστοιχες εθνικές και/ή περιφερειακές διατά
ξεις διαχείρισης·
— σε περίπτωση επιλογής παροχής στήριξης σε άλλες οριοθε
τημένες προστατευόμενες φυσικές περιοχές με περιβαλλο
ντικούς περιορισμούς στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου,
προσδιορισμός των τοποθεσιών και της συμβολής στην
εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
— για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΟΠΥ: προσδιορισμός
των σημαντικότερων αλλαγών στο είδος χρήσης γης και
περιγραφή της σχέσης με τα προγράμματα μέτρων του
σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που ανα
φέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) («ΟΠΥ»)·
(1) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010,
σ. 7).
(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής
των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
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— προσδιορισμός και καθορισμός των στοιχείων βάσης· για
τις ενισχύσεις για το δίκτυο Natura 2000, αυτό περιλαμβά
νει την καλή περιβαλλοντική και γεωργική κατάσταση που
αναφέρεται στο άρθρο 94 και στο παράρτημα II του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τα σχετικά κριτήρια και
τις ελάχιστες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013· για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο
της ΟΠΥ, αυτό περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά πρότυπα που
θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τα σχετικά κριτήρια
και τις ελάχιστες δραστηριότητες που καθορίζονται δυνάμει
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·
— αναφορά της σχέσης μεταξύ της εφαρμογής του μέτρου και
του πλαισίου δράσης προτεραιότητας (άρθρο 8 παράγραφος
4 της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ)·
— προσδιορισμός των περιορισμών/μειονεκτημάτων βάσει
των οποίων μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις και ανα
φορά των υποχρεωτικών πρακτικών·
— περιγραφή της μεθοδολογίας και των αγρονομικών παρα
δοχών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των απαιτή
σεων βάσης που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τις οδηγίες
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και στο άρθρο 30 παράγρα
φος 4 του εν λόγω κανονισμού για την οδηγία ΟΠΥ, οι
οποίες χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τους
υπολογισμούς που δικαιολογούν τις πρόσθετες δαπάνες
και το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτουν από μειονεκτή
ματα στις σχετικές περιοχές και σχετίζονται με την εφαρ
μογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και της ΟΠΥ·
όπου κρίνεται σκόπιμο, η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει
υπόψη τις ενισχύσεις σε γεωργικές πρακτικές επωφελείς για
το κλίμα και το περιβάλλον, οι οποίες χορηγούνται σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, προκειμένου
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης.
12. Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα [άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— καθορισμός ορίου έκτασης ανά εκμετάλλευση βάσει του
οποίου το κράτος μέλος υπολογίζει την προοδευτική μεί
ωση των ενισχύσεων.
Καθορισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα
ειδικά μειονεκτήματα
— περιγραφή του επιπέδου της τοπικής μονάδας που εφαρμό
ζεται για τον καθορισμό των περιοχών·
— περιγραφή της εφαρμογής της μεθόδου και των κριτηρίων
που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 για την οριοθέτηση των τριών κατηγοριών
περιοχών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, συμπερι
λαμβανομένης της περιγραφής και των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας συντονισμού ακριβείας για τις περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα,
εκτός των ορεινών περιοχών.
13. Καλή μεταχείριση των ζώων [άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013]
— καθορισμός και προσδιορισμός των εθνικών και ενωσιακών
απαιτήσεων που αντιστοιχούν στα υποχρεωτικά πρότυπα
που θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου Ι του τίτλου VI
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1306/2013·
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— περιγραφή της μεθοδολογίας και των αγρονομικών/ζωοτε
χνικών παραδοχών και παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης
της περιγραφής των απαιτήσεων βάσης που αναφέρονται
στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1305/2013 και που είναι συναφείς με κάθε συγκεκρι
μένο τύπο δέσμευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που δικαιολογούν
πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα λόγω της ανα
ληφθείσας δέσμευσης.
14. Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση
των δασών [άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— καθορισμός και αιτιολόγηση του μεγέθους των εκμεταλλεύ
σεων πάνω από το οποίο η στήριξη θα προϋποθέτει την
υποβολή σχεδίου διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου·
— ορισμός του «ισοδύναμου μέσου»·
— προσδιορισμός των σχετικών υποχρεωτικών απαιτήσεων
που θεσπίζονται με τον εθνικό δασικό νόμο ή άλλους σχε
τικούς εθνικούς νόμους·
— περιγραφή της μεθοδολογίας και των αγρονομικών/ζωοτε
χνικών υποθέσεων εργασίας και παραμέτρων, συμπεριλαμ
βανομένης περιγραφής των απαιτήσεων βάσης που αναφέ
ρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1305/2013 και που είναι συναφείς με κάθε συγκεκρι
μένο τύπο δέσμευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που δικαιολογούν
πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα λόγω της ανα
ληφθείσας δέσμευσης.
15. Συνεργασία [άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— καθορισμός των χαρακτηριστικών για πιλοτικά έργα,
συνεργατικούς σχηματισμούς, δίκτυα, βραχείες αλυσίδες
εφοδιασμού και τοπικές αγορές.

▼M3
16. Διαχείριση κινδύνων [άρθρα 36 έως 39α του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013]

▼C1
— περιγραφή των μηχανισμών που διασφαλίζουν την αποφυγή
της υπεραντιστάθμισης.
Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών
— περιγραφή των όρων επιλεξιμότητας των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για στήριξη, στους οποίους περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
α) οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που καλύπτει η ασφάλιση,
β) οι συγκεκριμένες οικονομικές ζημίες που καλύπτονται·
— οι κανόνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον
καθορισμό του υπολογισμού του μέρους της μέσης ετήσιας
παραγωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί.
Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις
ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και
τα περιβαλλοντικά συμβάντα
— αρχές για τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, τη σύσταση και
τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, που περιλαμ
βάνουν ειδικότερα:
α) κατάλογο δυσμενών κλιματικών φαινομένων, ζωικών ή
φυτικών ασθενειών, περιπτώσεων προσβολής από
παράσιτα ή περιβαλλοντικών συμβάντων για τα οποία
μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή αντισταθμιστικής
πληρωμής σε γεωργούς, συμπεριλαμβανομένης της
γεωγραφικής εμβέλειας κατά περίπτωση,
β) τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται εάν απαι
τείται η καταβολή αντισταθμιστικής πληρωμής στους
γεωργούς για ένα συγκεκριμένο συμβάν,
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γ) τις μεθόδους για τον υπολογισμό των πρόσθετων δαπα
νών που συνιστούν οικονομική ζημία,
δ) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών,
ε)

τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό
του υπολογισμού του μέρους της μέσης ετήσιας παρα
γωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί,

στ) τυχόν περιορισμούς στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες
για χρηματοδοτική συνεισφορά·
— εάν η πηγή της χρηματικής αντιστάθμισης που θα κατα
βληθεί από το ταμείο αλληλοβοήθειας είναι εμπορικό
δάνειο, την ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια του εμπορικού
δανείου.
Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος
— Αρχές για τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, τη σύσταση και
τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας για τη χορή
γηση αντισταθμιστικών πληρωμών σε γεωργούς, που περι
λαμβάνουν ειδικότερα:
α) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών,
β) κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
της μείωσης του εισοδήματος,
γ) τυχόν περιορισμούς στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες
για χρηματοδοτική συνεισφορά·
— εάν η πηγή της χρηματικής αντιστάθμισης που θα κατα
βληθεί από το ταμείο αλληλοβοήθειας είναι εμπορικό
δάνειο, την ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια του εμπορικού
δανείου.
17. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
(LEADER) [άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
άρθρα 43 και 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]
— περιγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (εφεξής «ΤΑΠΤΚ»)
που απαρτίζουν το μέτρο LEADER: προπαρασκευαστική
στήριξη, υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο της στρατη
γικής ΤΑΠΤΚ, προετοιμασία και υλοποίηση των δραστη
ριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης (εφεξής
«ΟΤΔ»), λειτουργικά έξοδα και συντονισμός, όπως αναφέ
ρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013·
— περιγραφή της χρήσης του συνόλου εργαλείων εκκίνησης
LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ως ειδικός τύπος προπαρασκευαστι
κής στήριξης, κατά περίπτωση·
— περιγραφή του συστήματος συνεχούς εφαρμογής για τα
έργα συνεργασίας LEADER, το οποίο αναφέρεται στο
άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013·
— η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·
— αιτιολόγηση της επιλογής των γεωγραφικών περιοχών όπου
πρόκειται να εφαρμοστεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης
των οποίων ο πληθυσμός είναι εκτός των ορίων που θεσπί
ζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013·
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— συντονισμός με τα άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επεν
δυτικά ταμεία (εφεξής «ΕΔΕΤ») όσον αφορά την ΤΑΠΤΚ,
συμπεριλαμβανομένων πιθανών λύσεων που εφαρμόζονται
όσον αφορά τη χρήση της επιλογής επικεφαλής ταμείου,
και τυχόν συνολικές συμπληρωματικότητες μεταξύ των
ΕΔΕΤ για τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής
στήριξης·
— δυνατότητα ή μη καταβολής προκαταβολών·
— καθορισμός των καθηκόντων της διαχειριστικής αρχής, του
οργανισμού πληρωμών και των ΟΤΔ στο πλαίσιο του LEA
DER, ιδίως όσον αφορά τη χωρίς διακρίσεις και διαφανή
διαδικασία επιλογής και τα αντικειμενικά κριτήρια για την
επιλογή των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 34
παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013·
— περιγραφή των προβλεπόμενων μηχανισμών συντονισμού
και των συμπληρωματικοτήτων που εξασφαλίζονται με
πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο άλλων μέτρων
αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά:
— επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες και ενισχύ
σεις εκκίνησης επιχείρησης στο πλαίσιο του άρθρου 19
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
— επενδύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 20 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013· και
— συνεργασία στο πλαίσιο του άρθρου 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και ιδίως υλοποίηση των στρα
τηγικών τοπικής ανάπτυξης από συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα.
9.

Σχέδιο αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
(1) Στόχοι και σκοπός
Δήλωση των στόχων και του σκοπού του σχεδίου αξιολόγησης με το
οποίο διασφαλίζεται ότι, αφενός, αναλαμβάνονται επαρκείς και κατάλ
ληλες δραστηριότητες αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος,
για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης του 2017 και του 2019 και για την
εκ των υστέρων αξιολόγηση, και αφετέρου, ότι τα δεδομένα που
απαιτούνται για την αξιολόγηση του ΠΑΑ είναι διαθέσιμα.
(2) Διακυβέρνηση και συντονισμός
Σύντομη περιγραφή των ρυθμίσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης
για το ΠΑΑ, στην οποία προσδιορίζονται οι βασικοί φορείς που συμ
μετέχουν και οι αρμοδιότητές τους. Επεξήγηση του τρόπου με τον
οποίο οι δραστηριότητες αξιολόγησης συνδέονται με την υλοποίηση
του ΠΑΑ όσον αφορά το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα.
(3) Θέματα και δραστηριότητες αξιολόγησης
Ενδεικτική περιγραφή των προβλεπόμενων θεμάτων και δραστηριοτή
των αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τήρηση
των απαιτήσεων αξιολόγησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η περι
γραφή καλύπτει:
α) δραστηριότητες που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η συμβολή
κάθε ενωσιακής προτεραιότητας ΠΑΑ, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στους στόχους
αγροτικής ανάπτυξης που θεσπίζονται στο άρθρο 4 του εν λόγω
κανονισμού, υπολογισμό των τιμών των δεικτών αποτελεσμάτων
και αντικτύπου, ανάλυση των καθαρών αποτελεσμάτων, θεματικά
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των υποπρογραμμάτων, διατομε
ακά ζητήματα, το εθνικό αγροτικό δίκτυο, συμβολή των στρατηγι
κών ΤΑΠΤΚ·
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β) την προγραμματισμένη στήριξη για την αξιολόγηση σε επίπεδο
ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ)·
γ) ειδικά στοιχεία ανά πρόγραμμα, όπως οι εργασίες που απαιτούνται
για την ανάπτυξη μεθοδολογιών ή την εξέταση συγκεκριμένων
τομέων πολιτικής.
(4) Δεδομένα και ενημέρωση
Σύντομη περιγραφή του συστήματος για την καταχώριση, την τήρηση,
τη διαχείριση και την αναφορά στατιστικών στοιχείων σχετικά με την
υλοποίηση του ΠΑΑ και την παροχή δεδομένων παρακολούθησης για
την αξιολόγηση. Προσδιορισμός των πηγών δεδομένων που πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν, των κενών στα δεδομένα, των πιθανών θεσμικών
προβλημάτων που συνδέονται με την παροχή δεδομένων και προτει
νόμενες λύσεις. Στο τμήμα αυτό καταδεικνύεται ότι θα τεθούν εγκαί
ρως σε λειτουργία κατάλληλα συστήματα διαχείρισης δεδομένων.
(5) Χρονοδιάγραμμα
Σημαντικά ορόσημα της περιόδου προγραμματισμού και ενδεικτική
περιγραφή του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται προκειμένου να δια
σφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε εύθετο χρόνο.
(6) Κοινοποίηση
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίον τα πορίσματα της αξιολόγησης
θα κοινοποιούνται σε στοχευμένους αποδέκτες, περιλαμβανομένης της
περιγραφής των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί για την παρακο
λούθηση της χρήσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
(7) Πόροι
Περιγραφή των απαιτούμενων και προβλεπόμενων πόρων για την υλο
ποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, στην οποία επισημαίνονται οι ανάγ
κες σε διοικητική ικανότητα, δεδομένα, χρηματοδοτικούς πόρους και
τεχνολογία των πληροφοριών. Περιγραφή των προβλεπόμενων δρα
στηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η
πλήρης εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης.
10.

Σχέδιο χρηματοδότησης, που περιλαμβάνει χωριστούς αναλυτικούς πίνα
κες στους οποίους αναφέρονται:
α) Η ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ
i) για όλους τους τύπους των περιφερειών που αναφέρονται στο
άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
ii) για τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο
στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και τα κονδύλια που
μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 58
παράγραφος 6 του κανονισμού αυτού,
iii) για τους πόρους που διατίθενται για το αποθεματικό επίδοσης σύμ
φωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
β) Το ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για όλα τα μέτρα που
κατανέμονται ανά τύπο περιφέρειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
γ) Η κατανομή ανά μέτρο ή τύπο πράξης με ειδικό ποσοστό συνεισφο
ράς του ΕΓΤΑΑ:
i) συνολική συνεισφορά της Ένωσης, ποσοστό συνεισφοράς του
ΕΓΤΑΑ και ενδεικτική κατανομή της συνολικής συνεισφοράς της
Ένωσης ανά τομέα επικέντρωσης (1),

(1) Η ενδεικτική κατανομή της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης ανά τομέα επικέντρω
σης πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συμβολής του προγράμματος αγροτικής
ανάπτυξης στους θεματικούς στόχους και τους στόχους για την κλιματική αλλαγή που
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, των αναστολών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 και στο
άρθρο 22 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού και, κατά περίπτωση, του υπολογισμού
των ποσών που προορίζονται για μέτρα δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
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ii) για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 30 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης
που προορίζεται για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 παρά
γραφος 6 του εν λόγω κανονισμού,
iii) για την τεχνική βοήθεια, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης και
το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που χρησιμοποιείται σύμ
φωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013,
iv) για τις δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους,
οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των μέτρων του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και δεν έχουν αντιστοιχία στην περίοδο προ
γραμματισμού 2014-2020, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης και
το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ ,

▼M3
v) όσον αφορά τις πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όπου το ελάχιστο όριο
ζημίας ανέρχεται σε 20 % και για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται
σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, η ενδεικτική συνολική συνεισφορά της Ένωσης
και το ενδεικτικό ποσοστό συνεισφοράς.

▼M4
Όταν ένα μέτρο ή ένας τύπος πράξης με ειδικό ποσοστό συνεισφοράς
του ΕΓΤΑΑ συνεισφέρει στα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται
στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, στον πίνακα αναφέρονται χωριστά τα ποσοστά συνει
σφοράς για τα χρηματοδοτικά μέσα και για τις άλλες πράξεις, καθώς
και ένα ενδεικτικό ποσό του ΕΓΤΑΑ που αντιστοιχεί στην προγραμ
ματισμένη συνεισφορά στο χρηματοδοτικό μέσο.

▼C1
Για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προορίζεται για πρά
ξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 59 παράγραφος 6
του εν λόγω κανονισμού αντιστοιχεί στη συνεισφορά του μέτρου στις
προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του εν
λόγω κανονισμού.

▼M3
Για τους σκοπούς των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η πληρωμή του υπο
λοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 37, και η εκκαθάριση λογαριασμών
που αναφέρεται στο άρθρο 51 του εν λόγω κανονισμού, η συνεισφορά
του ΕΓΤΑΑ που πρόκειται να καταβληθεί για την επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη του σχετικού προγράμματος τηρούνται σε επίπεδο μέτρου·

▼C1
δ) Για κάθε υποπρόγραμμα, ενδεικτική κατανομή ανά μέτρο της συνο
λικής συνεισφοράς της Ένωσης ανά μέτρο.
11.

Σχέδιο δεικτών, που περιλαμβάνει χωριστούς αναλυτικούς πίνακες στους
οποίους αναφέρονται:
α) ανά τομέα επικέντρωσης, οι ποσοτικοί στόχοι συνοδευόμενοι από τις
προγραμματισμένες εκροές και τις προγραμματισμένες συνολικές δημό
σιες δαπάνες των μέτρων που έχουν επιλεγεί για τον συγκεκριμένο
τομέα επικέντρωσης·
β) για τη γεωργία και τη δασοκομία, ο λεπτομερής υπολογισμός των
στόχων των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος
4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
γ) σε ποιοτικούς όρους, η πρόσθετη συνεισφορά των μέτρων σε άλλους
τομείς επικέντρωσης.

12.

Πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση:
Για τα μέτρα και τις πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 42 της Συνθήκης, πίνακας για την πρόσθετη εθνική χρηματοδό
τηση ανά μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, συμπεριλαμβανομένων των ποσών ανά μέτρο και ένδει
ξης σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια βάσει του εν λόγω κανονι
σμού.

02014R0808 — EL — 10.06.2019 — 004.001 — 24
▼C1
13.

Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κρατικής ενίσχυσης:
Για τα μέτρα και τις πράξεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 42 της Συνθήκης, πίνακας των καθεστώτων ενίσχυσης που εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του
καθεστώτος ενίσχυσης, καθώς και της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, της εθνι
κής συγχρηματοδότησης και της πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης. Η
συμβατότητα με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις
πρέπει να διασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ο πίνακας συνοδεύεται από δέσμευση του κράτους μέλους σύμφωνα με
την οποία, όταν απαιτείται δυνάμει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύ
σεις ή άλλων ειδικών όρων απόφασης έγκρισης κρατικής ενίσχυσης, αυτά
τα μέτρα θα κοινοποιούνται μεμονωμένα σύμφωνα με το άρθρο 108 παρά
γραφος 3 της Συνθήκης.

14.

Πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα, που περιλαμβάνουν τις ακό
λουθες ενότητες:
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
(1) Περιγραφή των μέσων όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα και τη
συνοχή με:
— άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως με τα ΕΔΕΤ και τον πυλώνα 1,
συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού προσανατολισμού, καθώς
και με άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής·
— όταν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει να υποβάλει εθνικό πρό
γραμμα και δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων, όπως αναφέρε
ται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, πληροφορίες για τη μεταξύ τους συμπληρωματι
κότητα.
(2) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα
με άλλα μέσα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
LIFE (1).

15.

Ρυθμίσεις εφαρμογής του προγράμματος, που περιλαμβάνουν τις ακό
λουθες ενότητες:
Για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά για κοινά
μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ισχύουν μόνο τα στοι
χεία α), β) και γ) του παρόντος σημείου
α) ορισμός από το κράτος μέλος όλων των αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και
συνοπτική περιγραφή της δομής διαχείρισης και ελέγχου του προγράμ
ματος που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σημείο
i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και ρυθμίσεις δυνάμει του
άρθρου 74 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
β) η προβλεπόμενη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης·
γ) διατάξεις που διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση του προγράμματος,
μεταξύ άλλων και μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου, με αναφορά
στη στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας που αναφέρεται στο
άρθρο 13·
δ) περιγραφή των μηχανισμών για τη διασφάλιση της συνοχής όσον
αφορά τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται στο
πλαίσιο του LEADER, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο
του μέτρου συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το μέτρο για τις βασικές υπηρεσίες και
την ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο
άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού, και άλλα ΕΔΕΤ·

(1) Άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προ
γράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).
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ε)

περιγραφή των δράσεων για την επίτευξη μείωσης της διοικητικής
επιβάρυνσης των δικαιούχων που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

στ) περιγραφή της χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των
δράσεων που αφορούν την προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολού
θηση, αξιολόγηση, ενημέρωση και τον έλεγχο του προγράμματος
και της υλοποίησής του, καθώς και των δραστηριοτήτων που αφορούν
προηγούμενες ή επόμενες περιόδους προγραμματισμού, όπως αναφέ
ρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013.
16.

Δράσεις που αναλαμβάνονται για τη συμμετοχή των εταίρων
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Κατάλογος των δράσεων που αναλαμβάνονται με σκοπό τη συμμετοχή
των εταίρων, αντικείμενο και συνοπτική περιγραφή της έκβασης των αντί
στοιχων διαβουλεύσεων.

17.

Εθνικό αγροτικό δίκτυο
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Περιγραφή:
α) της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία του
εθνικού αγροτικού δικτύου (εφεξής «ΕΑΔ»)·
β) της προγραμματισμένης οργάνωσης του ΕΑΔ, ειδικότερα του τρόπου
συμμετοχής των οργανισμών και των διοικητικών υπηρεσιών που
εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των εταί
ρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα διευκο
λυνθούν οι δραστηριότητες δικτύωσης·
γ) συνοπτική περιγραφή των βασικών κατηγοριών δραστηριοτήτων που θα
αναλάβει το ΕΑΔ σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος·
δ) των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΕΑΔ.

18.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση της επαληθευσιμότητας, της ελεγξιμό
τητας και του κινδύνου σφάλματος
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
— Δήλωση από τη διαχειριστική αρχή και τον οργανισμό πληρωμών για
την επαληθευσιμότητα και την ελεγξιμότητα των μέτρων που λαμβά
νουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ·
— δήλωση από τον λειτουργικά ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 η οποία
επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών των
συνήθων δαπανών, των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισο
δήματος.

19.

Μεταβατικές ρυθμίσεις
Δεν ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά
για κοινά μέσα που εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρο
νται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
— περιγραφή των όρων μετάβασης ανά μέτρο·
— ενδεικτικός πίνακας μεταφερόμενων πιστώσεων.
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20.

Θεματικά υποπρογράμματα

20.1. ΠΑΕΑ και προσδιορισμός αναγκών
α) Ανάλυση με βάση τη μεθοδολογία ΠΑΕΑ που περιλαμβάνει τις ακό
λουθες ενότητες:
i) ολοκληρωμένη γενική περιγραφή του θέματος του υποπρογράμμα
τος, χρησιμοποιώντας κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες
πλαισίου και ποιοτικά στοιχεία·
ii) πλεονεκτήματα που εντοπίζονται όσον αφορά το θέμα του υποπρο
γράμματος·
iii) αδυναμίες όσον αφορά το θέμα του υποπρογράμματος·
iv) ευκαιρίες όσον αφορά το θέμα του υποπρογράμματος·
v) απειλές όσον αφορά το θέμα του υποπρογράμματος·
β) αξιολόγηση αναγκών, με βάση τα στοιχεία από την ανάλυση ΠΑΕΑ,
για κάθε προτεραιότητα και τομέα επικέντρωσης και για τους τρεις
διατομεακούς στόχους (περιβάλλον, μετριασμός της αλλαγής του κλί
ματος και προσαρμογή σε αυτήν, καινοτομία), στους οποίους συμβάλ
λει το θεματικό υποπρόγραμμα.
20.2. Περιγραφή της στρατηγικής
α) Όταν δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το θεματικό υποπρό
γραμμα όλες οι ανάγκες που εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 20
παράγραφος 1 στοιχείο β), αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέγεται να
αντιμετωπιστούν και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων
και των τομέων επικέντρωσης με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία από
την ανάλυση ΠΑΕΑ και την αξιολόγηση των αναγκών·
β) ο συνδυασμός και η αιτιολόγηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για
κάθε τομέα επικέντρωσης, στον οποίο συμβάλλει το θεματικό υποπρό
γραμμα, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης της κατανομής των
δημοσιονομικών πόρων στα μέτρα και της καταλληλότητας των δημο
σιονομικών πόρων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Ο συνδυασμός των μέτρων που
περιλαμβάνονται στη λογική παρέμβασης βασίζεται στα αποδεικτικά
στοιχεία από την ανάλυση ΠΑΕΑ και, όπου είναι συναφές, στην αιτιο
λόγηση και ιεράρχηση των αναγκών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
γ) περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης των διατομεακών θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο v) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013·
δ) συνοπτικός πίνακας της λογικής παρέμβασης που απεικονίζει τις προ
τεραιότητες και τους τομείς επικέντρωσης που έχουν επιλεγεί για το
υποπρόγραμμα, τους ποσοτικούς στόχους και τον συνδυασμό των
μέτρων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δαπανών. Ο συνοπτι
κός πίνακας δημιουργείται αυτόματα από τις πληροφορίες που παρέχο
νται στο σημείο 5 στοιχείο β) και στο σημείο 11, χρησιμοποιώντας τα
χαρακτηριστικά του SFC2014.
20.3. Σχέδιο δεικτών, που περιλαμβάνει χωριστούς αναλυτικούς πίνακες στους
οποίους αναφέρονται:
α) Ανά τομέα επικέντρωσης, οι ποσοτικοί στόχοι συνοδευόμενοι από τις
προγραμματισμένες εκροές και τις προγραμματισμένες συνολικές δημό
σιες δαπάνες των μέτρων που έχουν επιλεγεί για τον τομέα επικέντρω
σης·
β) για τη γεωργία και τη δασοκομία, ο λεπτομερής υπολογισμός των
στόχων των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχεία δ) και ε) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
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ΜΕΡΟΣ 2
Παρουσίαση του περιεχομένου των εθνικών πλαισίων
1. Τίτλος του εθνικού πλαισίου
2. Κράτος μέλος
α) Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το πλαίσιο·
β) Ταξινόμηση των περιφερειών.
3. Γενική παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ εθνικού πλαισίου, συμφώνου
εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
4. Πίνακας που συνοψίζει, ανά περιφέρεια και ανά έτος, τη συνολική συνει
σφορά του ΕΓΤΑΑ στο κράτος μέλος για ολόκληρη την περίοδο προ
γραμματισμού
5. Περιγραφή των μέτρων
(1) Περιγραφή των γενικών όρων που ισχύουν για περισσότερα από ένα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ορισμού της αγροτι
κής περιοχής, των γραμμών βάσης, της πολλαπλής συμμόρφωσης, της
προβλεπόμενης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, της προβλεπόμενης
χρήσης των προκαταβολών.
(2) Περιγραφή ανά μέτρο, που περιλαμβάνει:
α) Νομική βάση.
β) Γενική περιγραφή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών
αρχών της λογικής παρέμβασης και της συμβολής του στους τομείς
επικέντρωσης και τους διατομεακούς στόχους.

▼M1
γ) Το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους δικαιού
χους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ή
του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους μέτρο και/ή
τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, προσ
διορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλεξιμότητας, των
εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών που αφο
ρούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση παρο
χής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που υλοποιείται
δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και
β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του
μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών
δικαιούχων, τις γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο
επίπεδο στήριξης και τις αρχές όσον αφορά τον καθορισμό των κρι
τηρίων επιλογής.

▼C1
δ) Γενικές αρχές για την επαληθευσιμότητα και την ελεγξιμότητα των
μέτρων και, κατά περίπτωση, μεθοδολογία για τον υπολογισμό του
ποσού στήριξης.
ε) Όπου είναι σκόπιμο, ειδική περιγραφή για κάθε μέτρο που αναφέρεται
στο σημείο 8 παράγραφος 2 του μέρους 1.
6. Κατά περίπτωση, πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση:
Για τα μέτρα και τις πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
42 της Συνθήκης, πίνακας για την πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση ανά
μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης συμμόρφωσης με τα κριτήρια βάσει του
εν λόγω κανονισμού.
7. Κατά περίπτωση, απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση της κρατικής
ενίσχυσης:
Για τα μέτρα και τις πράξεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 42 της Συνθήκης, ο πίνακας των καθεστώτων ενίσχυσης που εμπί
πτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και των στοιχείων αναφοράς του καθεστώ
τος ενίσχυσης, της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, της εθνικής συγχρηματοδότη
σης και της πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης. Η συμβατότητα με τους
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να διασφαλίζεται
καθ' όλη τη διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων.
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Ο πίνακας συνοδεύεται από δέσμευση του κράτους μέλους σύμφωνα με την
οποία, όταν απαιτείται δυνάμει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις ή
άλλων ειδικών όρων στο πλαίσιο απόφασης έγκρισης κρατικής ενίσχυσης,
αυτά τα μέτρα θα κοινοποιούνται μεμονωμένα σύμφωνα με το άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης.
Δήλωση σχετικά με το εάν το μέτρο/πράξη καλύπτεται από κρατική ενίσχυση
δυνάμει του εθνικού πλαισίου ή των σχετικών προγραμμάτων αγροτικής ανά
πτυξης.

ΜΕΡΟΣ 3
Παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος ΕΑΔ
1. Τίτλος του ειδικού προγράμματος ΕΑΔ
2. Κράτος μέλος ή διοικητική περιφέρεια
α) Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα.
β) Ταξινόμηση της περιφέρειας.
3. Εκ των προτέρων αξιολόγηση
α) Περιγραφή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμμα
τος των βασικών γεγονότων και των ενδιάμεσων εκθέσεων, όσον αφορά
τα κύρια στάδια της ανάπτυξης του προγράμματος ΕΑΔ.
β) Αναλυτικός πίνακας που περιέχει τις συστάσεις της εκ των προτέρων
αξιολόγησης και τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκαν.
γ) Η πλήρης έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης προσαρτάται στο πρό
γραμμα ΕΑΔ.
4. Σχέδιο αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες
(1) Στόχοι και σκοπός
Δήλωση των στόχων και του σκοπού του σχεδίου αξιολόγησης με το
οποίο διασφαλίζεται ότι, αφενός, αναλαμβάνονται επαρκείς και κατάλλη
λες δραστηριότητες αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος, για
τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης του 2017 και του 2019 και για την εκ
των υστέρων αξιολόγηση, και αφετέρου, ότι τα δεδομένα που απαιτούνται
για την αξιολόγηση του προγράμματος ΕΑΔ είναι διαθέσιμα.
(2) Διακυβέρνηση και συντονισμός
Σύντομη περιγραφή των ρυθμίσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης για
το πρόγραμμα ΕΑΔ στην οποία προσδιορίζονται οι βασικοί φορείς που
συμμετέχουν και οι αρμοδιότητές τους. Επεξήγηση του τρόπου με τον
οποίο οι δραστηριότητες αξιολόγησης συνδέονται με την υλοποίηση του
προγράμματος ΕΑΔ όσον αφορά το περιεχόμενο και τον χρονικό προ
γραμματισμό.
(3) Θέματα και δραστηριότητες αξιολόγησης
Ενδεικτική περιγραφή των προβλεπόμενων θεμάτων αξιολόγησης σχετικά
με το ΕΑΔ και των δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την τήρηση των απαιτήσεων αξιολόγησης που προβλέπονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013. Η περιγραφή καλύπτει τις δραστηριότητες που απαιτού
νται για να αξιολογηθεί η συμβολή του προγράμματος στους στόχους του
ΕΑΔ, τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών αποτελεσμάτων και ανά
λυση των καθαρών αποτελεσμάτων. Ειδικά στοιχεία ανά πρόγραμμα,
όπως οι εργασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μεθοδολογιών ή
την εξέταση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής.
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(4) Δεδομένα και ενημέρωση
Σύντομη περιγραφή του συστήματος για την καταχώριση, την τήρηση, τη
διαχείριση και την αναφορά στατιστικών στοιχείων σχετικά με την υλο
ποίηση του προγράμματος ΕΑΔ και την παροχή δεδομένων παρακολού
θησης για την αξιολόγηση. Προσδιορισμός των πηγών δεδομένων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, των κενών στα δεδομένα, των πιθανών
θεσμικών προβλημάτων που συνδέονται με την παροχή δεδομένων και
προτεινόμενες λύσεις. Στο τμήμα αυτό καταδεικνύεται ότι θα τεθούν
εγκαίρως σε λειτουργία κατάλληλα συστήματα διαχείρισης δεδομένων.
(5) Χρονοδιάγραμμα
Σημαντικά ορόσημα της περιόδου προγραμματισμού και ενδεικτική περι
γραφή του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται προκειμένου τα αποτελέ
σματα να είναι διαθέσιμα σε εύθετο χρόνο.
(6) Κοινοποίηση
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίον τα πορίσματα της αξιολόγησης θα
κοινοποιούνται σε στοχευμένους αποδέκτες, περιλαμβανομένης της περι
γραφής των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί για την παρακολούθηση
της χρήσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
(7) Πόροι
Περιγραφή των απαιτούμενων και προβλεπόμενων πόρων για την υλοποί
ηση του σχεδίου αξιολόγησης, στην οποία επισημαίνονται οι ανάγκες σε
διοικητική ικανότητα, δεδομένα, χρηματοδοτικούς πόρους και τεχνολογία
των πληροφοριών. Περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων ανά
πτυξης ικανοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του
σχεδίου αξιολόγησης.
5. Χρηματοδοτικό σχέδιο, που αναφέρει:
α) Την ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ·
β) τη συνολική συνεισφορά της Ένωσης και το ποσοστό συνεισφοράς του
ΕΓΤΑΑ.
6. Ρυθμίσεις εφαρμογής του προγράμματος, που περιλαμβάνουν τις ακόλου
θες ενότητες:
α) Ορισμός από το κράτος μέλος όλων των αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και συνο
πτική περιγραφή της δομής διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος
που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σημείο i) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και ρυθμίσεις δυνάμει του άρθρου 74
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
β) προβλεπόμενη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης·
γ) περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.
7. ΕΑΔ
Περιγραφή:
α) της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία του ΕΑΔ·
β) της προγραμματισμένης δημιουργίας και λειτουργίας του ΕΑΔ, και ιδίως
του τρόπου συμμετοχής των οργανισμών και των διοικητικών υπηρεσιών
που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των
συμπράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα
διευκολυνθούν οι δραστηριότητες δικτύωσης.
Όταν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει να στηρίξει το ΕΑΔ μέσω του
ειδικού προγράμματος ΕΑΔ και των περιφερειακών προγραμμάτων, πλη
ροφορίες για τη μεταξύ τους συμπληρωματικότητα·
γ) συνοπτική περιγραφή των βασικών κατηγοριών δραστηριοτήτων που θα
αναλάβει το ΕΑΔ σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος·
δ) των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΕΑΔ.
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ΜΕΡΟΣ 4
Ενδεικτικός τομέων επικέντρωσης και μέτρων ιδιαίτερης σημασίας /τομέων επικέντρωσης και μέτρων ιδιαίτερης
σημασίας για τους εκ των προτέρων καθορισμένους όρους (γενικοί και συνδεόμενοι με προτεραιότητα της
αγροτικής ανάπτυξης) που αναφέρονται στο μέρος 1 σημείο 6 στοιχείο β) σημείο ii)
1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προτεραιότητα της
Ένωσης για την αγροτική
ανάπτυξη/ΚΣΠ: θεματικός
στόχος (ΘΣ)

Εκ των προτέρων καθορισμένος
όρος

Κριτήρια συμμόρφωσης

Εφαρμογή σε τομείς
επικέντρωσης, μέτρα

Όπως καθορίζονται στο Όπως καθορίζεται στο παράρ Όπως καθορίζονται στο παράρ
παράρτημα V του κανο τημα V του κανονισμού (ΕΕ) τημα V του κανονισμού (ΕΕ)
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/ αριθ. 1305/2013
αριθ. 1305/2013
2013
3.1. Πρόληψη και διαχείριση — Εφαρμόζεται εθνική ή περιφε
κινδύνων: η ύπαρξη εθνι
ρειακή εκτίμηση επικινδυνότη
κών ή περιφερειακών
τας με τα κατωτέρω στοιχεία:
εκτιμήσεων επικινδυνότη
— Περιγραφή της διαδικα
τας για τη διαχείριση
σίας, της μεθοδολογίας,
φυσικών καταστροφών,
των διαδικασιών και των
λαμβάνοντας υπόψη την
δεδομένων μη ευαίσθητου
προσαρμογή στην κλιμα
χαρακτήρα που χρησιμο
τική αλλαγή
ποιούνται για την εκτίμηση
επικινδυνότητας καθώς και
των κριτηρίων βάσει κινδύ
Θεματικός στόχος 5:
νου για την ιεράρχηση προ
προώθηση της προσαρ
τεραιοτήτων των επενδύ
μογής στην αλλαγή του
σεων
κλίματος, της πρόληψης
— Περιγραφή των σεναρίων
και της διαχείρισης κιν
ενός μόνο κινδύνου και
δύνων
πολλών κινδύνων
Προτεραιότητα αγροτι
κής ανάπτυξης 3: προ
ώθηση της οργάνωσης
της αλυσίδας τροφί
μων, περιλαμβανομένης
της επεξεργασίας και
εμπορίας
γεωργικών
προϊόντων, της καλής
διαβίωσης των ζώων
και της διαχείρισης
κινδύνων στη γεωργία

Τομέας επικέντρω
σης: 3B
Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 18, 24 και
36 έως 39 του κανο
νισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

— Λαμβάνοντας υπόψη, κατά
περίπτωση, τις εθνικές
στρατηγικές προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή

Προτεραιότητα αγροτι
κής ανάπτυξης 4: απο
κατάσταση, διατήρηση
και ανάδειξη των οικο
συστημάτων που σχετί
ζονται με τη γεωργία
και τη δασοκομία

4.1. Καλές γεωργικές και — Τα πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζο
περιβαλλοντικές συνθή
νται στην εθνική νομοθεσία
κες (ΚΓΠΣ): τα πρότυπα
και προσδιορίζονται στα προ
καλής γεωργικής και περι
γράμματα
βαλλοντικής κατάστασης
των εκτάσεων που αναφέ
ρονται στο κεφάλαιο I
του τίτλου VI του κανονι
Θεματικός στόχος 5:
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/
προώθηση της προσαρ
2013
θεσπίζονται
σε
μογής στην αλλαγή του
εθνικό επίπεδο
κλίματος, της πρόληψης
και της διαχείρισης κιν
δύνων
Θεματικός στόχος 6:
4.2. Ελάχιστες
απαιτήσεις — Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα
Διαφύλαξη και προστα
λιπάσματα και τα φυτοπροστα
για τα λιπάσματα και
σία του περιβάλλοντος
τα φυτοπροστατευτικά
τευτικά προϊόντα που αναφέρο
και προώθηση της απο
προϊόντα: οι ελάχιστες
νται στο κεφάλαιο I του τίτλου
δοτικής χρήσης των
απαιτήσεις για τα λιπά
III του κανονισμού (ΕΕ)
πόρων
αριθ. 1305/2013 καθορίζονται
σματα και τα φυτοπρο
στατευτικά προϊόντα που
στα προγράμματα
αναφέρονται στο άρθρο
28 κεφάλαιο I του τίτλου
III του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 καθορί
ζονται σε εθνικό επίπεδο

Τομείς επικέντρω
σης: 4A, 4B, 4Γ
Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 28, 29 και
30 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Τομείς επικέντρω
σης: 4A, 4B, 4Γ
Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 28 και 29
του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013
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Προτεραιότητα της
Ένωσης για την αγροτική
ανάπτυξη/ΚΣΠ: θεματικός
στόχος (ΘΣ)

Εκ των προτέρων καθορισμένος
όρος

Κριτήρια συμμόρφωσης

Εφαρμογή σε τομείς
επικέντρωσης, μέτρα

Όπως καθορίζονται στο Όπως καθορίζεται στο παράρ Όπως καθορίζονται στο παράρ
παράρτημα V του κανο τημα V του κανονισμού (ΕΕ) τημα V του κανονισμού (ΕΕ)
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/ αριθ. 1305/2013
αριθ. 1305/2013
2013
4.3. Άλλα σχετικά εθνικά — Τα
σχετικά
υποχρεωτικά
πρότυπα: τα σχετικά υπο
εθνικά πρότυπα καθορίζονται
χρεωτικά εθνικά πρότυπα
στα προγράμματα
ορίζονται για τους σκο
πούς του άρθρου 28
κεφάλαιο I του τίτλου III
του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

Τομείς επικέντρω
σης: 4A, 4B, 4Γ

5.1. Ενεργειακή
απόδοση: — Οι δράσεις συνίστανται στα
Έχουν εκτελεσθεί δράσεις
εξής:
για την προαγωγή αποτε
— Μέτρα για την εξασφάλιση
λεσματικών από άποψη
της εκπλήρωσης των ελάχι
κόστους βελτιώσεων της
στων απαιτήσεων σχετικά
ενεργειακής
απόδοσης
με την ενεργειακή απόδοση
κατά την τελική χρήση
των κτιρίων σύμφωνα με τα
και αποτελεσματικών από
άρθρα 3, 4 και 5 της οδη
άποψη κόστους επενδύ
γίας 2010/31/ΕΕ του Ευρω
σεων στην ενεργειακή
παϊκού Κοινοβουλίου και
απόδοση κατά την οικο
του Συμβουλίου (1)
δόμηση ή ανακαίνιση κτι
ρίων.
— Τα αναγκαία μέτρα για τη
θέσπιση συστήματος πιστο
Θεματικός στόχος 4:
ποίησης της ενεργειακής
στήριξη της μετάβασης
απόδοσης των κτιρίων,
προς μια οικονομία
σύμφωνα με το άρθρο 11
χαμηλών εκπομπών διο
της οδηγίας 2010/31/ΕΕ
ξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς
— Μέτρα για την εξασφάλιση
στρατηγικού
σχεδιασμού
Θεματικός στόχος 6:
ως προς την ενεργειακή
Διαφύλαξη και προστα
απόδοση, σύμφωνα με το
σία του περιβάλλοντος
άρθρο 3 της οδηγίας 2012/
και προώθηση της απο
27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
δοτικής χρήσης των
Κοινοβουλίου και του Συμ
πόρων
βουλίου (2)

Τομείς επικέντρω
σης: 5B

Προτεραιότητα αγροτι
κής ανάπτυξης 5: προ
ώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων και
στήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία
χαμηλών
εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
και ανθεκτική στις
αλλαγές του κλίματος
στους τομείς της γεωρ
γίας και των τροφίμων
και στον δασικό τομέα

Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 28 και 29
του
κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/
2013

Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 17, 19, 20
και 35 του κανονι
σμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

— Μέτρα σύμφωνα με το
άρθρο 13 της οδηγίας
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (3) για την
ενεργειακή απόδοση κατά
την τελική χρήση και τις
ενεργειακές
υπηρεσίες,
ώστε να εξασφαλισθεί ο
εφοδιασμός των τελικών
πελατών με ατομικούς
μετρητές στον βαθμό που
αυτό είναι εφικτό από
τεχνική άποψη, οικονομικά
εύλογο και αναλογικό προς
την ενδεχόμενη εξοικονό
μηση ενέργειας.
_____________
(1) Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13).
(2) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση,
την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315
της 14.11.2012, σ. 1).
(3) Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά
την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της
27.4.2006, σ. 64).
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Προτεραιότητα της
Ένωσης για την αγροτική
ανάπτυξη/ΚΣΠ: θεματικός
στόχος (ΘΣ)

Εκ των προτέρων καθορισμένος
όρος

Κριτήρια συμμόρφωσης

Εφαρμογή σε τομείς
επικέντρωσης, μέτρα

Όπως καθορίζονται στο Όπως καθορίζεται στο παράρ Όπως καθορίζονται στο παράρ
παράρτημα V του κανο τημα V του κανονισμού (ΕΕ) τημα V του κανονισμού (ΕΕ)
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/ αριθ. 1305/2013
αριθ. 1305/2013
2013
Σε τομείς που υποστηρίζονται από
το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος εξα
σφάλισε συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών ύδα
τος ανά τομέα σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδά
φιο της οδηγίας-πλαίσιο για τα
ύδατα, συνεκτιμώντας κατά περί
πτωση τα κοινωνικά, τα περιβαλ
λοντικά και τα οικονομικά αποτε
λέσματα της ανάκτησης, καθώς
και τις γεωγραφικές και κλιματο
λογικές συνθήκες της οικείας
περιοχής ή περιοχών.

Τομέας επικέντρω
σης: 5A

5.3. Ανανεώσιμη
ενέργεια: — Έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαφανή
Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
συστήματα στήριξης, προτεραι
για την προώθηση της
ότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο
ή εγγυημένη πρόσβαση και προτε
παραγωγής και διανομής
ενέργειας από ανανεώσι
ραιότητα στην κατανομή καθώς
μες πηγές (1).
και τυποποιημένοι κανόνες σχε
τικά με την ανάληψη και τον επι
μερισμό του κόστους των τεχνι
κών αναπροσαρμογών που έχουν
καταστεί δημόσιες, σύμφωνα με
τα το άρθρο 14 παράγραφος 1
και το άρθρο 16 παράγραφοι 2
και 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ

Τομέας επικέντρω
σης: 5Γ

5.2. Τομέας ύδρευσης: Η
ύπαρξη α) τιμολογιακής
πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνη
τρα στους χρήστες για απο
δοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην
ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδρευσης, σε
ποσοστό που καθορίζεται
στο εγκεκριμένο σχέδιο δια
χείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για επενδύσεις
που στηρίζονται από τα προ
γράμματα.

Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 17 και 35
του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 17, 19, 20
και 35 του κανονι
σμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

— Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει
ένα εθνικό σχέδιο δράσης για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας σύμφωνα με το άρθρο 4
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Προτεραιότητα αγροτι
κής ανάπτυξης 6: προ
ώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της μείωσης
της φτώχειας και της
οικονομικής ανάπτυξης
στις αγροτικές περιοχές
Θεματικός στόχος 2:
Βελτίωση της δυνατότη
τας πρόσβασης στις
τεχνολογίες των πληρο
φοριών και των επικοι
νωνιών, καθώς και της
χρήσης και της ποι
ότητάς τους (στόχος
ευρυζωνικής σύνδεσης)

6.1. Υποδομή δικτύου πρόσβα — Ένα εθνικό ή περιφερειακό
σης νέας γενιάς (NGN): Η
σχέδιο NGΝ έχει τεθεί σε
ύπαρξη εθνικών ή περιφερει
εφαρμογή και περιλαμβάνει:
ακών σχεδίων NGA τα
— σχέδιο επενδύσεων σε υπο
οποία λαμβάνουν υπόψη τις
δομές βάσει οικονομικής
περιφερειακές δράσεις για
ανάλυσης,
λαμβάνοντας
την επίτευξη των στόχων
υπόψη τις υφιστάμενες
της ΕΕ για την πρόσβαση
ιδιωτικές και δημόσιες υπο
υψηλής ταχύτητας στο Δια
δομές και τις σχεδιαζόμενες
δίκτυο, εστιάζονται σε
επενδύσεις,
περιοχές στις οποίες η
αγορά δεν μπορεί να παρέχει
— πρότυπα βιώσιμων επενδύ
ανοικτή υποδομή με προσιτό
σεων που ενισχύουν τον
κόστος και σε ποιότητα,
ανταγωνισμό και παρέχουν
σύμφωνα με τους κανόνες
πρόσβαση σε ανοικτές,
ανταγωνισμού και κρατικών
οικονομικά προσιτές, υψη
ενισχύσεων της ΕΕ, και
λής ποιότητας και χωρίς
παρέχουν προσβάσιμες υπη
επιχειρηματικό
κίνδυνο
ρεσίες στις ευάλωτες ομάδες
υποδομές και υπηρεσίες,

Τομέας επικέντρω
σης: 6Γ
Μέτρα δυνάμει των
άρθρων 20 και 35
του
κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/
2013

— μέτρα για την ενθάρρυνση
ιδιωτικών επενδύσεων.
_____________
(1) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και
2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Κριτήρια συμμόρφωσης

Εφαρμογή σε τομείς
επικέντρωσης, μέτρα

Όπως καθορίζεται στο παράρ Όπως καθορίζονται στο παράρτημα XI μέρος II του
τημα XI μέρος II του κανονι κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
1. Καταπολέμηση των δια
κρίσεων

Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό
πλαίσιο των κρατών μελών για τη συμμετοχή των
φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της
Η ύπαρξη διοικητικής ικανό
ίσης μεταχείρισης όλων των ατόμων σε όλη τη διάρ
τητας για την υλοποίηση και
κεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προ
εφαρμογή της νομοθεσίας και
γραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων
της πολιτικής της Ένωσης
για την παροχή συμβουλών σε θέματα ισότητας
κατά των διακρίσεων στο
των φύλων στις δραστηριότητες που συνδέονται με
πεδίο των ΕΔΕΤ.
τα ΕΔΕΤ

Τομέας επικέντρωσης: 6B
Μέτρα δυνάμει των άρθρων
14, 15 και 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, LEA
DER

— Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του προσωπικού
των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και
τον έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της νομοθε
σίας και της πολιτικής της Ένωσης κατά των
διακρίσεων.
2. Ισότητα των φύλων

Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαί
σιο των κρατών μελών για τη συμμετοχή των
Η ύπαρξη διοικητικής ικανό
φορέων που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των
τητας για την υλοποίηση και
φύλων σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και
την εφαρμογή της νομοθεσίας
της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβα
και της πολιτικής της Ένωσης
νομένων των ρυθμίσεων για την παροχή συμβουλών
για την ισότητα των φύλων
σε θέματα ισότητας των φύλων στις δραστηριότητες
στο πεδίο των ΕΔΕΤ.
που συνδέονται με τα ΕΔΕΤ

Τομείς επικέντρωσης: 6A, 6B
Μέτρα δυνάμει των άρθρων
14, 15, 19, 20 και 35 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/
2013, LEADER

— Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του προσωπικού
των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και
τον έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της νομοθε
σίας και της πολιτικής της Ένωσης για την ισό
τητα των φύλων καθώς και της ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου.
3. Αναπηρία

Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαί
σιο των κρατών μελών για τη διαβούλευση και τη
Η ύπαρξη διοικητικής ικανό
συμμετοχή των φορέων που είναι επιφορτισμένοι για
τητας για την υλοποίηση και
την προστασία των ατόμων με αναπηρία ή των οργα
εφαρμογή της σύμβασης των
νώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με
άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε όλη τη
τα δικαιώματα των ατόμων
διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των
με αναπηρία (UNCRPD) στο
προγραμμάτων
πεδίο των ΕΔΕΤ, σύμφωνα
με την απόφαση αριθ. 2010/ Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του προσωπικού των
48/ΕΚ του Συμβουλίου (1).
αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της ισχύουσας νομο
θεσίας και πολιτικής της Ένωσης και των κρατών
μελών για άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένης
της προσβασιμότητας και της πρακτικής εφαρμογής
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που αποτυπώ
νεται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, κατά
περίπτωση

Τομείς επικέντρωσης: 6A, 6B
Μέτρα δυνάμει των άρθρων
19, 20 και 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, LEA
DER

— Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της παρακολούθη
σης της εφαρμογής του άρθρου 9 της σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τα ΕΔΕΤ
σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της
εφαρμογής των προγραμμάτων.
_____________
(1) Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).
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Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Κριτήρια συμμόρφωσης

Εφαρμογή σε τομείς
επικέντρωσης, μέτρα

Όπως καθορίζεται στο παράρ Όπως καθορίζονται στο παράρτημα XI μέρος II του
τημα XI μέρος II του κανονι κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
4. Δημόσιες συμβάσεις
Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο
πεδίο των ΕΔΕΤ.

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων
μέσω κατάλληλων μηχανισμών
Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων
Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του
προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των
κονδυλίων των ΕΔΕΤ

Τομείς επικέντρωσης: 2A, 5A,
5B, 5Γ, 6B
Μέτρα δυνάμει των άρθρων
14, 15, 17, 19, 20, 21 στοιχείο
ε) και 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, LEA
DER

— Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της διοικητικής ικα
νότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.
5. Κρατικές ενισχύσεις
Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική
εφαρμογή
των κανόνων της Ένωσης
περί κρατικών ενισχύσεων
στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

6. Περιβαλλοντική νομοθε
σία σχετικά με την εκτί
μηση
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΕΠΕ) και
τη στρατηγική περιβαλ
λοντική εκτίμηση (ΣΠΕ)
Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας
της Ένωσης σχετικά με την
ΕΠΕ και τη ΣΠΕ.

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων
Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του
προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των
κονδυλίων των ΕΔΕΤ
— Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διοικητικής ικα
νότητας σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων
της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της
οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1) (ΕΠΕ) και της οδηγίας 2001/
42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (2) (ΣΠΕ)
Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του
προσωπικού που ασχολείται με την εφαρμογή των
οδηγιών για την ΕΠΕ και τη ΣΠΕ

Όλοι οι τομείς επικέντρωσης
και τα μέτρα, εφόσον οι πρά
ξεις που υλοποιούνται δυνάμει
αυτών δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου
42 της Συνθήκης

Τομείς επικέντρωσης: 2A, 3A,
4A, 4B, 4Γ, 5A, 5B, 5Γ, 5Δ,
5E, 6A, 6Γ
Μέτρα δυνάμει των άρθρων
17, 19, 20, 21 και των άρθρων
28 έως 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013

— Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας της
διοικητικής ικανότητας.

7. Στατιστικά
συστήματα
και δείκτες αποτελεσμά
των

Υφίστανται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και Εφαρμοστέο αλλά ήδη τηρού
άθροιση των στατιστικών δεδομένων, οι οποίες περι μενο, κοινό σύστημα παρακο
λαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
λούθησης και αξιολόγησης

Η ύπαρξη της αναγκαίας στα
τιστικής βάσης για την αξιο
λόγηση της αποτελεσματικό
τητας και των επιπτώσεων
των προγραμμάτων.

τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών
που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση·

Η ύπαρξη ενός συστήματος
δεικτών αποτελεσμάτων που
είναι απαραίτητο για την επι
λογή των δράσεων οι οποίες
συμβάλλουν με τον πιο αποτε
λεσματικό τρόπο στην επι
δίωξη των επιθυμητών αποτε
λεσμάτων, για την παρακο
λούθηση της προόδου προς
την επίτευξή τους και για τη
διενέργεια της αξιολόγησης
των επιπτώσεων.

ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση
των συγκεντρωτικών δεδομένων.
Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων
που περιλαμβάνει:
την επιλογή δεικτών αποτελέσματος για κάθε πρό
γραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιλογής των δράσεων πολιτικής που χρημα
τοδοτούνται από το πρόγραμμα·
τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες·
την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε
δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση,
σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση
στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή δεδομένων.
— Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

_____________
(1) Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.).
(2) Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).
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ΜΕΡΟΣ 5
Κωδικοί μέτρων και επιμέρους μέτρων

Μέτρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

δράσεις μεταφο
ράς γνώσεων και
ενημέρωσης

Κωδικός
μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

1

Επιμέρους μέτρο για σκοπούς προγραμματισμού

Κωδικός
επιμέρους μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτι 1.1
σης και απόκτησης δεξιοτήτων
στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και
δράσεις ενημέρωσης

1.2

στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για 1.3
διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
δασών, καθώς και για επισκέψεις σε γεωργι
κές εκμεταλλεύσεις και δάση
Άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

Άρθρο 16 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

Άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

συμβουλευτικές
υπηρεσίες, υπη
ρεσίες διαχείρι
σης
γεωργικής
εκμετάλλευσης
και
υπηρεσίες
αντικατάστασης
στην
εκμετάλ
λευση

2

στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη
χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

2.1

στήριξη για τη δημιουργία υπηρεσιών διαχεί 2.2
ρισης εκμετάλλευσης, υπηρεσιών αντικατά
στασης και παροχής συμβουλών στην εκμε
τάλλευση, καθώς και δασοκομικών συμβου
λών

συστήματα ποι
ότητας γεωργι
κών προϊόντων
και τροφίμων

3

επενδύσεις
σε
υλικά
στοιχεία
του ενεργητικού

4

στήριξη για την επιμόρφωση των συμβούλων

2.3

στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα
ποιότητας

3.1

στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης
και προώθησης που πραγματοποιούνται από
ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

3.2

στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμε 4.1
ταλλεύσεις
στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ 4.2
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊ
όντων
στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συν 4.3
δέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό
ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας
στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που 4.4
συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλ
λοντικών και κλιματικών στόχων

Άρθρο 18 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

αποκατάσταση
του
γεωργικού
παραγωγικού
δυναμικού
που
επλήγη από φυσι
κές καταστροφές
και
ανάληψη
κατάλληλων προ
ληπτικών
δρά
σεων

5

στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δρά 5.1
σεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνε
πειών πιθανών φυσικών καταστροφών,
δυσμενών κλιματικών φαινομένων και κατα
στροφικών συμβάντων
στήριξη για επενδύσεις για την αποκατά 5.2
σταση της γεωργικής γης και του παραγωγι
κού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινό
μενα και από καταστροφικά συμβάντα
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Μέτρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

ανάπτυξη γεωργι
κών εκμεταλλεύ
σεων και επιχει
ρήσεων

Κωδικός
μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

6

Επιμέρους μέτρο για σκοπούς προγραμματισμού

Κωδικός
επιμέρους μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους
γεωργούς

6.1

ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη
γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές
περιοχές

6.2

ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την 6.3
ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων
στήριξη για επενδύσεις για τη δημιουργία και
την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

6.4

ενισχύσεις για γεωργούς επιλέξιμους να συμ 6.5
μετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς
μικρών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι μεταβιβά
ζουν οριστικά την εκμετάλλευσή τους σε
άλλο γεωργό
Άρθρο 20 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

βασικές υπηρε
σίες και ανά
πλαση
χωριών
σε
αγροτικές
περιοχές

7

στήριξη για την εκπόνηση και επικαιροποί 7.1
ηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των
δήμων και των χωριών σε αγροτικές περιοχές
και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και
σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των
τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών
μεγάλης φυσικής αξίας
στήριξη για επενδύσεις για τη δημιουργία, 7.2
βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υπο
δομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομέ
νων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας
στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπε 7.3
ριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης
και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική
υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυ
βέρνηση
στήριξη για επενδύσεις για τη δημιουργία, 7.4
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπη
ρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπερι
λαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτι
σμού, καθώς και των σχετικών υποδομών
στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 7.5
υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφο
ρίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμα
κας
στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συν 7.6
δέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

02014R0808 — EL — 10.06.2019 — 004.001 — 37
▼C1
Μέτρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Κωδικός
μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

Επιμέρους μέτρο για σκοπούς προγραμματισμού

Κωδικός
επιμέρους μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη 7.7
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη
μετατροπή κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων
που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε αγροτικούς
οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποι
ότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντι
κών επιδόσεων του οικισμού

Άρθρο 21 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

επενδύσεις στην
ανάπτυξη δασι
κών
περιοχών
και στη βελτίωση
της βιωσιμότητας
των δασών

8

άλλα

7.8

στήριξη για τη δάσωση και τη δημιουργία
δασικών εκτάσεων

8.1

στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση
γεωργοδασοκομικών συστημάτων

8.2

στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση
από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
και καταστροφικά φαινόμενα

8.3

στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση
από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
και καταστροφικά φαινόμενα

8.4

στήριξη για επενδύσεις για τη βελτίωση της
ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής
αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

8.5

στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές 8.6
τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποί
ηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Άρθρο 27 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

σύσταση ομάδων
και οργανώσεων
παραγωγών

9

σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγω 9
γών στους τομείς της γεωργίας και της δασο
κομίας

Άρθρο 28 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

ενισχύσεις για τη
γεωργία, το περι
βάλλον και το
κλίμα

10

ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και
κλιματικές δεσμεύσεις

10.1

στήριξη για τη διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση
και την ανάπτυξη γενετικών πόρων στη
γεωργία

10.2

βιολογική γεωρ
γία

11

Άρθρο 29 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθό 11.1
δους βιολογικής γεωργίας
ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθό 11.2
δων βιολογικής γεωργίας

Άρθρο 30 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

Ενισχύσεις στο
πλαίσιο
του
Natura 2000 και
της οδηγίας-πλαι
σίου
για
τα
ύδατα

12

χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
γεωργικές περιοχές του Natura 2000

12.1

χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
δασικές περιοχές του Natura 2000

12.2

χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε 12.3
γεωργικές περιοχές που περιλαμβάνονται σε
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποτα
μών
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Μέτρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Άρθρο 31 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

ενισχύσεις περιο
χών που αντιμε
τωπίζουν φυσικά
ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα

Κωδικός
μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

13

Επιμέρους μέτρο για σκοπούς προγραμματισμού

χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
ορεινές περιοχές

Κωδικός
επιμέρους μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

13.1

χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε 13.2
άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημα
ντικά φυσικά μειονεκτήματα
χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
άλλες περιοχές που πλήττονται από ειδικά
μειονεκτήματα

13.3

14

Άρθρο 33 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

καλή μεταχείριση
των ζώων

14

ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων

Άρθρο 34 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

δασοπεριβαλλο
ντικές και κλιμα
τικές υπηρεσίες
και
διατήρηση
των δασών

15

ενίσχυση για δασοπεριβαλλοντικές και κλιμα 15.1
τικές δεσμεύσεις

συνεργασία

16

Άρθρο 35 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

στήριξη για τη διατήρηση και προώθηση των
δασικών γενετικών πόρων

15.2

στήριξη για την ίδρυση και τη λειτουργία
επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της
γεωργίας

16.1

στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανά 16.2
πτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργα
σιών και τεχνολογιών
συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και
την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων,
καθώς και για την ανάπτυξη και εμπορική
προώθηση του τουρισμού

16.3

στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία 16.4
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για
τη δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγο
ρών, καθώς και στήριξη για δραστηριότητες
προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την
ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και
τοπικών αγορών
στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται 16.5
με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, καθώς
και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα
περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περι
βαλλοντικές πρακτικές
στήριξη για συνεργασία μεταξύ των φορέων 16.6
της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο
προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα,
στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανι
κές διαδικασίες
στήριξη για στρατηγικές που δεν σχετίζονται
με την ΤΑΠΤΚ

16.7
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Μέτρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Κωδικός
μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

Επιμέρους μέτρο για σκοπούς προγραμματισμού

στήριξη για την εκπόνηση διαχειριστικών
σχεδίων δασών ή ισοδύναμων μέσων

Κωδικός
επιμέρους μέτρου
δυνάμει του
παρόντος
κανονισμού

16.8

στήριξη για διαφοροποίηση των γεωργικών 16.9
δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφο
ρούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινω
νική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται από
τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση
σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή

Άρθρο 36 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

διαχείριση κινδύ
νων

17

άλλα

16.10

ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών

17.1

ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή κλιμα 17.2
τικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθέ
νειες, τα κρούσματα προσβολής από παρά
σιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα
εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

17.3

Άρθρο 40 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013

χρηματοδότηση
συμπληρωματι
κών εθνικών άμε
σων ενισχύσεων
για την Κροατία

18

χρηματοδότηση συμπληρωματικών εθνικών
άμεσων ενισχύσεων για την Κροατία

18

Άρθρο 35 του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

Στήριξη της τοπι
κής
ανάπτυξης
LEADER
(ΤΑΠΤΚ)

19

προπαρασκευαστική στήριξη

19.1

στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ

19.2

προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριο 19.3
τήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δρά
σης
στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονι 19.4
σμό
Άρθρα 51 έως 54
του
κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/
2013

τεχνική βοήθεια

20

στήριξη για τεχνική βοήθεια (εκτός του ΕΑΔ)

20.1

στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία
του ΕΑΔ

20.2

ΜΕΡΟΣ 6
Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και κωδικοί τομέων επικέντρωσης

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 1: Προώ
θηση της μεταφοράς γνώ
σεων και της καινοτομίας
στη γεωργία, στη δασοκομία
και στις αγροτικές περιοχές

Άρθρο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013/κωδικός τομέα
επικέντρωσης

Τομέας επικέντρωσης

Άρθρο 5 σημείο 1 στοιχείο
α) = τομέας επικέντρωσης
1Α

Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της
ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

Άρθρο 5 σημείο 1 στοιχείο
β) = τομέας επικέντρωσης
1Β

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγω
γής τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελ
τιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας

Άρθρο 5 σημείο 1 στοιχείο
γ) = τομέας επικέντρωσης 1Γ

Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
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Προτεραιότητα

Άρθρο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013/κωδικός τομέα
επικέντρωσης

Τομέας επικέντρωσης

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση
της βιωσιμότητας των γεωρ
γικών εκμεταλλεύσεων και
της
ανταγωνιστικότητας
όλων των τύπων γεωργίας
σε όλες τις περιοχές και προ
ώθηση των καινοτόμων
γεωργικών τεχνολογιών και
της βιώσιμης διαχείρισης
των δασών

Άρθρο 5 σημείο 2 στοιχείο
α) = τομέας επικέντρωσης
2Α

Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της ανα
διάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμε
τοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφορο
ποίηση της γεωργίας

Άρθρο 5 σημείο 2 στοιχείο β)
= τομέας επικέντρωσης 2Β

Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον
γεωργικό τομέα και ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Προτεραιότητα 3: Προώ
θηση της οργάνωσης της
αλυσίδας τροφίμων, περι
λαμβανομένης της επεξεργα
σίας και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, της καλής δια
βίωσης των ζώων και της
διαχείρισης κινδύνων στη
γεωργία

Άρθρο 5 σημείο 3 στοιχείο
α) = τομέας επικέντρωσης
3Α

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών
παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική
αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέ
τοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε
τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομά
δες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές
οργανώσεις

Άρθρο 5 σημείο 3 στοιχείο
β) = τομέας επικέντρωσης
3Β

Στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη
γεωργική εκμετάλλευση

Προτεραιότητα 4: Αποκατά Άρθρο 5 σημείο 4 στοιχείο
σταση, διατήρηση και ενί α) = τομέας επικέντρωσης
σχυση των οικοσυστημάτων 4Α
που συνδέονται με τη γεωρ
γία και τη δασοκομία

Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000,
και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή
άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσι
κής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων

Άρθρο 5 σημείο 4 στοιχείο
β) = τομέας επικέντρωσης
4Β

Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανο
μένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρ
μάκων

Άρθρο 5 σημείο 4 στοιχείο
γ) = τομέας επικέντρωσης
4Γ

Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της
διαχείρισης του εδάφους

Άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο
α) = τομέας επικέντρωσης
5Α

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη
γεωργία

Άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο
β) = τομέας επικέντρωσης
5Β

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη
γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων

Άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο
γ) = τομέας επικέντρωσης
5Γ

Διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσι
μων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπο
λειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων
για τους σκοπούς της βιοοικονομίας

Άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο
δ) = τομέας επικέντρωσης
5Δ

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμω
νίας από τη γεωργία

Άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο
ε) = τομέας επικέντρωσης
5Ε

Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου
του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

Άρθρο 5 σημείο 6 στοιχείο
α) = τομέας επικέντρωσης
6Α

Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και
της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημι
ουργίας θέσεων εργασίας

Άρθρο 5 σημείο 6 στοιχείο
β) = τομέας επικέντρωσης
6Β

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιο
χές

Άρθρο 5 σημείο 6 στοιχείο
γ) = τομέας επικέντρωσης
6Γ

Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποι
ότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επι
κοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές

Προτεραιότητα 5: Προώ
θηση της αποδοτικότητας
των πόρων και στήριξη της
στροφής προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξει
δίου του άνθρακα με ανθε
κτικότητα στην αλλαγή του
κλίματος στους τομείς της
γεωργίας, των τροφίμων και
της δασοκομίας

Προτεραιότητα 6: Προώ
θηση της κοινωνικής έντα
ξης, της μείωσης της φτώ
χειας και της οικονομικής
ανάπτυξης στις αγροτικές
περιοχές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφοι 1 και 2
1) Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών και ιπποειδή ηλικίας
άνω των έξι μηνών

1,0 ΜΖΚ

2) Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών

0,6 ΜΖΚ

3) Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών

0,4 ΜΖΚ

4) Αιγοπρόβατα

0,15 ΜΖΚ

5) Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50 Kg

0,5 ΜΖΚ

6) Λοιποί χοίροι

0,3 ΜΖΚ

7) Όρνιθες ωοπαραγωγής

0,014 ΜΖΚ

8) Άλλα πουλερικά

0,03 ΜΖΚ

Για τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες ζώων που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα, οι συντελεστές μετατροπής
μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν κατ' εξαίρεση, βάσει επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογού
νται δεόντως στα ΠΑΑ.
Άλλες κατηγορίες ζώων μπορούν να προστεθούν κατ' εξαίρεση. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εν λόγω κατηγο
ρίες καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιστάσεων και επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται
και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ενημέρωση και δημοσιότητα όπως αναφέρονται στο άρθρο 13
ΜΕΡΟΣ 1
Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας
1.

Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής

1.1 Στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας
Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότη
τας να υλοποιούνται σύμφωνα με τη στρατηγική της όσον αφορά την ενη
μέρωση και δημοσιότητα, η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:
α) τους στόχους της στρατηγικής και τις ομάδες στόχους της·
β) περιγραφή του περιεχομένου των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότη
τας·
γ) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της στρατηγικής·
δ) περιγραφή των διοικητικών φορέων, περιλαμβανομένων στοιχείων για
το προσωπικό, που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των δράσεων
ενημέρωσης και δημοσιότητας·
ε)

περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΑΔ και του τρόπου με τον
οποίο θα συμβάλει το επικοινωνιακό του σχέδιο, που αναφέρεται στο
άρθρο 54 παράγραφος 3 σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, στην υλοποίηση της στρατηγικής·

στ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι δράσεις ενημέ
ρωσης και δημοσιότητας όσον αφορά την προβολή του πλαισίου πολι
τικής, των προγραμμάτων και των πράξεων, και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με αυτά, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΓΤΑΑ
και η Ένωση·
ζ)

επικαιροποίηση σε ετήσια βάση, στην οποία καθορίζονται οι δραστη
ριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα διενεργηθούν το επό
μενο έτος.

1.2. Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων
στις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πλη
ροφοριών όταν κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμό
τητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας για ορισμένους
δυνητικούς δικαιούχους, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:
α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη δημοσίευση προκηρύξεων διαγω
νισμών στο πλαίσιο των ΠΑΑ·
β) τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται ούτως ώστε να
ικανοποιούνται τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ·
γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων για χρηματοδότηση·
δ) τους όρους και/ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιλογή και την
αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση έργων·
ε)

τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για την παροχή επεξηγήσεων σε
σχέση με τη λειτουργία των ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιο
λόγησης των πράξεων·

στ) την ευθύνη των δικαιούχων να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον
σκοπό της πράξης και τη στήριξη που λαμβάνουν από το ΕΓΤΑΑ,
σύμφωνα με το μέρος 1 τμήμα 2. Η διαχειριστική αρχή δύναται να
ζητεί από τους δυνητικούς δικαιούχους να συμπεριλαμβάνουν στις αιτή
σεις προτάσεις για ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες
προς το μέγεθος της πράξης·
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ζ)

τις διαδικασίες για την εξέταση των καταγγελιών βάσει του άρθρου 74
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

1.3 Ενημέρωση του κοινού
Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει το κοινό για το περιεχόμενο του ΠΑΑ,
την έγκρισή του από την Επιτροπή και τις επικαιροποιήσεις του, τα βασικά
του επιτεύγματα στην υλοποίηση του προγράμματος και την περάτωσή του,
καθώς και για τη συμβολή του στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της
Ένωσης, όπως καθορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης.
Η διαχειριστική αρχή μεριμνά για τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού
τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.2 και στο πρώτο εδάφιο του παρό
ντος σημείου. Η δημιουργία του ενιαίου διαδικτυακού τόπου δεν παρεμπο
δίζει την ομαλή εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ και δεν περιορίζει την πρόσβαση
στις πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους και τους ενδιαφερόμε
νους φορείς. Οι δράσεις για την ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνουν τα
στοιχεία που καθορίζονται στο μέρος 2 σημείο 1.
1.4 Συμμετοχή φορέων που ενεργούν ως κέντρα ενημέρωσης
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, μεταξύ άλλων μέσω του ΕΑΔ, τη συμ
μετοχή στις δράσεις για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των
οργανισμών που μπορούν να ενεργήσουν ως κέντρα ενημέρωσης, και ιδίως:
α) των εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013·
β) των κέντρων πληροφόρησης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων
των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των γραφείων πληροφόρησης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη·
γ) των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.
1.5 Κοινοποίηση της χορήγησης στήριξης
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι με την κοινοποίηση της χορήγησης
στήριξης ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι η δράση χρηματοδοτείται από
πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΑΑ και από το μέτρο και
την προτεραιότητα του σχετικού ΠΑΑ.
2.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

2.1. Όλες οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στις οποίες προβαίνει ο
δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το ΕΓΤΑΑ, προβάλ
λοντας:
α) το έμβλημα της Ένωσης·
β) αναφορά στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.
Όταν μια δράση ενημέρωσης ή δημοσιότητας αφορά μία πράξη ή περισσό
τερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα Ταμεία,
η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αντικατασταθεί από
την αναφορά στα ΕΔΕΤ.
2.2. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το
κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΕΓΤΑΑ:
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί για επαγγελματική
χρήση, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση
που μπορεί να διαπιστωθεί σχέση μεταξύ του σκοπού του διαδικτυακού
τόπου και της παρεχόμενης στήριξης, ανάλογης προς το επίπεδο της
στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της,
και επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
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β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και των οποίων η συνο
λική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 50 000 EUR, τοποθετώντας τουλά
χιστον μία αφίσα (ελάχιστο μέγεθος Α3) ή πινακίδα με πληροφορίες
σχετικά με την πράξη όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή
από την Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Ωστόσο, τα
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η απαίτηση αυτή δεν εφαρ
μόζεται, ή ότι το όριο πρέπει να αυξηθεί, για τις πράξεις που αναφέρο
νται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) (όσον αφορά το
διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συντήρησης) και στα άρθρα 28 έως
31, 33, 34 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Τα κράτη μέλη
μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται,
ή ότι το όριο αυξάνεται, σε άλλες πράξεις που δεν οδηγούν σε επένδυση
στην οποία, λόγω της φύσης της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι αδύ
νατον να βρεθεί κατάλληλη θέση για την αφίσα ή πινακίδα. Επεξηγη
ματική πινακίδα τοποθετείται επίσης στην έδρα των ομάδων τοπικής
δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER·

▼B
γ) τοποθέτηση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, προσωρινής πινα
κίδας σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη που συνίσταται στη χρημα
τοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για τα οποία η συνολική
δημόσια στήριξη στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.
Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο
δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού
μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για κάθε πράξη που
πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:
i) η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ·
ii) η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρημα
τοδότηση πράξεων για υποδομές ή κατασκευές.
Στην εν λόγω πινακίδα αναφέρονται το όνομα και ο βασικός στόχος της
πράξης και επισημαίνεται η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από
την Ένωση.
Οι πινακίδες, οι αφίσες, οι πλάκες και οι διαδικτυακοί τόποι φέρουν
περιγραφή του έργου ή της πράξης και τα στοιχεία που αναφέρονται
στο μέρος 2 σημείο 1. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν το 25 %
τουλάχιστον της πινακίδας, της πλάκας ή του διαδικτυακού τόπου.
ΜΕΡΟΣ 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας
1.

Λογότυπα και συνθήματα
Κάθε δράση ενημέρωσης και δημοσιότητας προβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα όπως
παρουσιάζονται στη σελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-information/
symbols/flag/index_el.htm, μαζί με επεξήγηση του ρόλου της Ένωσης,
μέσω της ακόλουθης δήλωσης:
«Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επεν
δύει στις αγροτικές περιοχές»·

▼M2
β) για τις δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Leader, το
λογότυπο του Leader:
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2.

Υλικό ενημέρωσης και επικοινωνίας
Οι δημοσιεύσεις (φυλλάδια, έντυπα, ενημερωτικά δελτία) και οι αφίσες
σχετικά με μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη μνεία της συμμετοχής της Ένω
σης, καθώς και το έμβλημα της Ένωσης στην περίπτωση που χρησιμοποι
είται επίσης εθνικό ή περιφερειακό έμβλημα. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβά
νουν αναφορές στον φορέα που είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και
στην αρχή διαχείρισης που έχει οριστεί για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη
συνδρομή από το ΕΓΤΑΑ και/ή την εθνική συνδρομή.
Για πληροφορίες που κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (ιστοσελίδες,
τράπεζες δεδομένων για δυνητικούς δικαιούχους) ή ως οπτικοακουστικό
υλικό, η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.
Στους διαδικτυακούς τόπους σχετικά με το ΕΓΤΑΑ πρέπει:
α) να γίνεται μνεία της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, τουλάχιστον στην αρχική
σελίδα·
β) να περιλαμβάνεται υπερσύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Επι
τροπής που αφορά το ΕΓΤΑΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών όπως
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
1. Δείκτες πλαισίου
Π1

Πληθυσμός

Π2

Ηλικιακή διάρθρωση

Π3

Έδαφος

Π4

Πυκνότητα πληθυσμού

Π5

Ποσοστό απασχόλησης (*)

Π6. Ποσοστό αυτοαπασχόλησης
Π7. Ποσοστό ανεργίας
Π8. Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (*)
Π9

Ποσοστό φτώχειας (*)

Π10. Διάρθρωση της οικονομίας
Π11. Διάρθρωση της απασχόλησης
Π12. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά οικονομικό τομέα
Π13. Απασχόληση ανά οικονομική δραστηριότητα
Π14. Παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία
Π15. Παραγωγικότητα της εργασίας στη δασοκομία
Π16. Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων
Π17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα)
Π18. Γεωργική έκταση
Π19. Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες
Π20. Αρδευόμενη γη
Π21. Μονάδες ζωικού κεφαλαίου
Π22. Εργατικό δυναμικό γεωργικής εκμετάλλευσης
Π23. Ηλικιακή διάρθρωση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης
Π24. Γεωργική κατάρτιση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης
Π25. Γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής (*)
Π26. Αγροτικό επιχειρηματικό εισόδημα (*)
Π27. Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής στη γεωργία (*)
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Π28. Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου στη γεωργία
Π29. Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL)
Π30. Τουριστικές υποδομές
Π31. Κάλυψη γης

▼M2
Π32. Περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

▼B
Π33. Ένταση καλλιέργειας
Π34. Περιοχές του δικτύου Natura 2000
Π35. Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI) (*)
Π36. Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες)
Π37. Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας (*)
Π38. Προστατευόμενα δάση
Π39. Άντληση νερού στη γεωργία (*)
Π40. Ποιότητα των υδάτων (*)
Π41 Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη (*)
Π42. Διάβρωση εδάφους από το νερό (*)
Π43. Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία
Π44. Χρήση ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων
Π45. Εκπομπές από τη γεωργία (*)
(*) Δείκτες πλαισίου που ενσωματώνουν τους δείκτες αντικτύπου της κοινής
γεωργικής πολιτικής
2. Δείκτες αποτελεσμάτων
A1:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο
του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση
ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

A2:

Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμε
ταλλεύσεων/ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2Α) (*)

A3:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με υποστηριζόμενο επιχειρηματικό σχέ
διο ανάπτυξης/υποστηριζόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ για νέους
γεωργούς (τομέας επικέντρωσης 2B)

A4:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμε
τοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφο
διασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

A5:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχεί
ρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

A6:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις
διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A7:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υπο
στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A8:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A9:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A10: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης
του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)
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A11: ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης
του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)
A12: ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό
σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)
A13: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε
υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5A) (*)
A14: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και
τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέ
ντρωσης 5Β) (*)
A15: Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επι
κέντρωσης 5Γ) (*)
A16: ποσοστό ΜΖΚ (μονάδες ζωικού κεφαλαίου) που συνδέεται με επενδύσεις στη
διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)
A17: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας
επικέντρωσης 5Δ)
A18: Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέ
ντρωσης 5Δ) (*)
A19: Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ) (*)
A20: ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις
διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξει
δίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)
A21: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέ
ντρωσης 6Α)
A22: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)
A23: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπη
ρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)
A24: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader)
(τομέας επικέντρωσης 6Β)
A25: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες
υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών – ΤΠΕ)
(τομέας επικέντρωσης 6Γ)
Οι δείκτες με πλάγια γράμματα είναι επίσης δείκτες στόχοι, οι οποίοι παρα
τίθενται στο σημείο 4.
(*) Συμπληρωματικοί δείκτες αποτελεσμάτων

3.

Δείκτες εκροών αγροτικής ανάπτυξης

Αριθμός

Δείκτες εκροών

Κωδικοί μέτρων (άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.1

Συνολικές δημόσιες δαπάνες (*)

Όλα τα μέτρα

Ε.2

Συνολική επένδυση

4 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6.4 (άρθρο 19), 7.2 έως 7.8
(άρθρο 20), 8.5 και 8.6 (άρθρο 21) (κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013)

Ε.3

Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες
παρέχεται στήριξη

1 (άρθρο 14), 2 (άρθρο 15), 4 (άρθρο 17), 7 (άρθρο 20), 8.5
και 8.6 (άρθρο 21), 9 (άρθρο 27), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36)
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)
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Αριθμός

Κωδικοί μέτρων (άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Δείκτες εκροών

Ε.4

Αριθμός
εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων
στους οποίες παρέχεται στήριξη

3 (άρθρο 16), 4.1 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6 (άρθρο 19),
8.1 έως 8.4 (άρθρο 21), 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13
(άρθρο 31), 14 (άρθρο 33), 17.1 (άρθρο 36) (κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.5

Συνολική έκταση (σε εκτάρια)

4 (άρθρο 17), 8.1 έως 8.5 (άρθρο 21), 10 (άρθρο 28) 11
(άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 15 (άρθρο 34)
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.6

Φυσική περιοχή (σε εκτάρια) στην οποία
παρέχεται στήριξη

10 (άρθρο 28) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.7

Αριθμός συμβάσεων στις οποίες παρέχε
ται στήριξη

10 (άρθρο 28), 15 (άρθρο 34) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/
2013)

Ε.8

Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου
(ΜΖΚ) στις οποίες παρέχεται στήριξη

14 (άρθρο 33), 4 (άρθρο 17) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/
2013)

Ε.9

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέ
χουν σε συστήματα στα οποία παρέχεται
στήριξη

9 (άρθρο 27), 16.4 (άρθρο 35), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36)
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.10

Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν ενισχύ
σεις

17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/
2013)

Ε.11

Αριθμός ημερών παρεχόμενης κατάρτι
σης

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.12

Αριθμός συμμετεχόντων
κατάρτισης

δράσεις

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.13

Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμ
βουλές

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.14

Αριθμός καταρτιζόμενων συμβούλων

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.15

Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιω
μένες υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογίας
πληροφοριών ή άλλες)

7 (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.16

Αριθμός ομάδων ΕΣΚ στις οποίες παρέ
χεται στήριξη, αριθμός πράξεων ΕΣΚ
στις οποίες παρέχεται στήριξη και αριθ
μός και τύπος εταίρων σε ομάδες ΕΣΚ

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.17

Αριθμός πράξεων συνεργασίας στις
οποίες παρέχεται στήριξη (εκτός των
ΕΣΚ)

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.18

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.19

Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.20

Αριθμός έργων LEADER στα οποία
παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.21

Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία
παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.22

Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης
έργου

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.23

Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ομά
δας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που συμμετέ
χει σε έργο συνεργασίας

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

σε
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Αριθμός

Δείκτες εκροών

Κωδικοί μέτρων (άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.24

Αριθμός υλοποιούμενων θεματικών και
αναλυτικών ανταλλαγών με τη στήριξη
του ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.25

Αριθμός εργαλείων επικοινωνίας ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.26

Αριθμός δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ στις
οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/201

(*) Ο συγκεκριμένος δείκτης αντιστοιχεί στον δείκτη πλαισίου επιδόσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό
ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρω
παϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65).

4.

Δείκτες στόχοι

Σ1:

ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ
(τομέας επικέντρωσης 1Α)

Σ2:

συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο
πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters),
πιλοτικά έργα…) (τομέας επικέντρωσης 1Β)

Σ3:

συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)

Σ4:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο
του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρ
θρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

Σ5:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/
επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του
ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)

Σ6:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμ
μετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες
εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Σ7:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα δια
χείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Σ8:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις
διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ9:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ10: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)
Σ11: ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)
Σ12: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης
του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)
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Σ13: ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη
βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης
του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)
Σ14: ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό
σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)
Σ15: συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β)
Σ16: συνολική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(τομέας επικέντρωσης 5Γ)
Σ17: ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού
κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)
Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας
(τομέας επικέντρωσης 5Δ)
Σ19: ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις
διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του
διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)
Σ20: θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη
(τομέας επικέντρωσης 6Α)
Σ21: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπι
κής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)
Σ22: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες
υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)
Σ23: θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στή
ριξη (τομέας επικέντρωσης 6Β)
Σ24: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιω
μένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)
5. Προτεινόμενοι δείκτες πλαισίου επιδόσεων

Δείκτες

Προτεραιότητα 2
(Π2):

Προτεραιότητα 3
(Π3)

Προτεραιότητα 4
(Π4)

Σχετικός δείκτης
εκροών

Συνολική δημόσια δαπάνη Π2 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο
του ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό
(τομέας επικέντρωσης 2Α) και εκμεταλλεύσεις με επιχειρηματικό σχέδιο
ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαί
σιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2Β)

Ε.4

Συνολική δημόσια δαπάνη Π3 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμε
τοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές/βραχείες αλυσίδες εφο
διασμού, και ομάδες παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Ε.4, Ε.9

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχεί
ρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Ε.4, Ε.9

Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 (σε ευρώ)

Ε.1

Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη
βιοποικιλότητα (τομέας επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της διαχείρισης
των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) και στη βελτίωση της διαχείρισης
του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέ
ντρωσης 4Γ)

Ε.5
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Δείκτες

Προτεραιότητα 5
(Π5)

Προτεραιότητα 6
(Π6)

Σχετικός δείκτης
εκροών

Συνολική δημόσια δαπάνη Π5 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός επενδυτικών πράξεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενερ
γειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β) και για την παραγωγή ανανεώ
σιμης ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 5Γ)

Ε.3

Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση για την ενίσχυση της δέσμευσης/
διατήρησης του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) και γεωρ
γική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης
5Δ) και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα
(τομέας επικέντρωσης 5Α)

Ε.5

Συνολική δημόσια δαπάνη Π6 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός πράξεων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση των βασικών
υπηρεσιών και υποδομών σε αγροτικές περιοχές (τομείς επικέντρωσης 6Β
και 6Γ)

Ε.3

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (τομέας επικέντρωσης 6Β)

Ε.18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη
Ερωτήματα αξιολόγησης σχετικά με τους τομείς επικέντρωσης
Για κάθε τομέα επικέντρωσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΑ, η απάντηση στο
σχετικό ερώτημα παρέχεται στις βελτιωμένες ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (εφεξής
ΕΕΥ) που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019, και στην έκθεση εκ των υστέρων
αξιολόγησης.
1. Τομέας επικέντρωσης 1Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη της βάσης γνώ
σεων στις αγροτικές περιοχές;
2. Τομέας επικέντρωσης 1Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής
τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμ
βανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και
επίδοσης;
3. Τομέας επικέντρωσης 1Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς
της γεωργίας και της δασοκομίας;
4. Τομέας επικέντρωσης 2Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρ
θρωση και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμ
βάνουν στήριξη, ιδίως αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην αγορά και τη
διαφοροποίηση της γεωργίας;
5. Τομέας επικέντρωσης 2Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την είσοδο εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδι
κότερα την ανανέωση των γενεών;
6. Τομέας επικέντρωσης 3Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγω
γών που λαμβάνουν στήριξη με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική
αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσδίδοντας προστιθέ
μενη αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές
οργανώσεις;
7. Τομέας επικέντρωσης 3Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων στη γεωργική εκμετάλ
λευση;
8. Τομέας επικέντρωσης 4Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
μεταξύ άλλων στις περιοχές Natura 2000 και εντός περιοχών που αντιμετω
πίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, και τη γεωργία υψηλής φυσι
κής αξίας, καθώς και την κατάσταση των ευρωπαϊκών τοπίων;
9. Τομέας επικέντρωσης 4Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης
της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων;
10. Τομέας επικέντρωσης 4Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της
διαχείρισης του εδάφους;
11. Τομέας επικέντρωσης 5Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη
γεωργία;
12. Τομέας επικέντρωσης 5Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας στη
γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων;
13. Τομέας επικέντρωσης 5Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στον εφοδιασμό και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός
των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας;
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14. Τομέας επικέντρωσης 5Δ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από
τη γεωργία;
15. Τομέας επικέντρωσης 5Ε: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει τη διατήρηση και δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωρ
γία και τη δασοκομία;
16. Τομέας επικέντρωσης 6Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει τη διαφοροποίηση, τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρή
σεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;
17. Τομέας επικέντρωσης 6Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
στηρίξει την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές;
18. Τομέας επικέντρωσης 6Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν
ενισχύσει την προσβασιμότητα, τη χρήση και την ποιότητα των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές;
Ερωτήματα αξιολόγησης που σχετίζονται με άλλες πτυχές του ΠΑΑ
Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στις βελτιωμένες ΕΕΥ που θα
υποβληθούν το 2017 και το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιο
λόγησης.
19. Σε ποιο βαθμό οι συνέργειες μεταξύ προτεραιοτήτων και τομέων επικέντρω
σης έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ;
20. Σε ποιο βαθμό η τεχνική βοήθεια έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και
στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;
21. Σε ποιο βαθμό το ΕΑΔ έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθο
ρίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;
Ερωτήματα αξιολόγησης που αφορούν τους στόχους σε επίπεδο Ένωσης
Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στη βελτιωμένη ΕΕΥ που θα
υποβληθεί το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.
22. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού
στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απα
σχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 ως 64 ετών τουλάχιστον στο 75 %;
23. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού
στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την επένδυση του 3 % του ΑΕΠ
της ΕΕ στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία;
24. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον μετριασμό της αλλαγής του
κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στην επίτευξη του πρω
ταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1990, ή κατά 30 % υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στην αύξηση του
μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση
στο 20 %, και στην επίτευξη αύξησης 20 % στην ενεργειακή απόδοση;
25. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού
στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των Ευρω
παίων που ζουν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας;
26. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στη βελτίωση του περιβάλλοντος και
στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα
όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υπο
βάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, και την αποκατάστασή τους;
27. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας;
28. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά τη
διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης
για το κλίμα;
29. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την
επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και των
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων
απασχόλησης;
30. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην προώθηση της καινοτομίας;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Βασικά στοιχεία των εγγράφων τεχνικής υποστήριξης για το σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης
Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης
για την αγροτική ανάπτυξη είναι η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη
μέλη, στους αξιολογητές και στους λοιπούς φορείς αξιολόγησης, προκειμένου να
αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης και να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνέ
πεια των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη, συντάσσει έγγραφα τεχνικής υποστήριξης που καλύπτουν τα ακόλουθα
θέματα:
(1) Δελτία για καθέναν από τους κοινούς δείκτες, τα οποία περιλαμβάνουν τον
ορισμό του δείκτη, τη σύνδεση με τη λογική παρέμβασης, τη μονάδα
μέτρησης, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των
τιμών, τα δεδομένα που απαιτούνται και τις πηγές δεδομένων, πληροφορίες
για τη συλλογή των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου φορέα
και της συχνότητας συλλογής των δεδομένων, και τις απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων.
(2) Μεθοδολογική καθοδήγηση για υποστήριξη των κρατών μελών και των
αξιολογητών όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του συστήματος
παρακολούθησης και αξιολόγησης, η οποία καλύπτει τις διάφορες συνιστώ
σες του, μεταξύ άλλων τις μεθοδολογίες και τις προσεγγίσεις αξιολόγησης,
καθώς και την αξιολόγηση της ΤΑΠΤΚ.
(3) Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ, η
οποία καλύπτει τον σκοπό της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τη διαδικα
σία και τους ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων και το πεδίο εφαρμογής
της, και η οποία παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη σχετικά με τις κατάλ
ληλες προσεγγίσεις και μεθόδους, και μια εργαλειοθήκη με ενδεικτικά
πρότυπα.
(4) Καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία των σχεδίων αξιολόγησης, η οποία
καλύπτει τον σκοπό και τα οφέλη ενός σχεδίου αξιολόγησης, τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται και συστάσεις σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες
κατάρτισής του. Καλύπτονται επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη διακυ
βέρνηση και την εφαρμογή, καθώς και ενδεικτικά πρότυπα για πτυχές της.
(5) Καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση και τη θέσπιση υποκατάστατων δεικτών,
στοχευμένων ειδικά σε περιφερειακά ΠΑΑ, η οποία περιγράφει τον σκοπό
και τα χαρακτηριστικά των υποκατάστατων δεικτών και προσδιορίζει τα
δεδομένα και τις μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπου
απαιτούνται υποκατάστατοι δείκτες.
(6) Καθοδήγηση σχετικά με το σχέδιο δεικτών, η οποία καλύπτει τα στοιχεία
που πρέπει να περιλαμβάνονται, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται
και τους πίνακες προτύπων.
(7) Καθοδήγηση σχετικά την παρακολούθηση, η οποία καλύπτει τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, τους κανόνες που
πρέπει να εφαρμόζονται και τους πίνακες προτύπων.
(8) Καθοδήγηση σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών για τους συμπληρωματι
κούς δείκτες αποτελεσμάτων, η οποία καλύπτει τον προσδιορισμό του πληθυ
σμού που αφορούν τα έργα, τις στρατηγικές δειγματοληψίας, τις κατάλληλες
μεθοδολογίες, τις πηγές δεδομένων και τις τεχνικές αξιολόγησης.
(9) Καθοδήγηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ΠΑΑ, η οποία
καλύπτει τον σκοπό και τη χρήση των δεικτών αντικτύπου, τους δεσμούς
μεταξύ πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και άλλων πολιτικών και παραγό
ντων που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών αντικτύπου, καθώς και προτει
νόμενες μεθόδους για την εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος των
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.
(10) Καθοδήγηση σχετικά με την απάντηση σε κοινά ερωτήματα αξιολόγησης
για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με τη
λογική παρέμβασης και τους κοινούς δείκτες, και προτάσεις επιπλέον δεδο
μένων, κριτηρίων απόφασης και μιας σειράς πιθανών προσεγγίσεων που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων.
(11) Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ 20142020, η οποία καλύπτει τον σκοπό, τη διαδικασία και το πεδίο εφαρμογής
της, παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και προσδιορίζει τις ορθές πρακτι
κές, και επίσης περιλαμβάνει ενδεικτικά πρότυπα για τις πτυχές της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Διάρθρωση και περιεχόμενο των ετησίων εκθέσεων υλοποίησης (που
αναφέρονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο
άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)
1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προ
τεραιότητές του
α) Δημοσιονομικά στοιχεία
Δημοσιονομικά στοιχεία υλοποίησης που αναφέρουν, για κάθε μέτρο και
τομέα επικέντρωσης, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν
στις δηλώσεις δαπανών. Καλύπτονται οι συνολικές δημόσιες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν, καθώς και οι δημοσιονομικές ανακτήσεις και διορθώ
σεις από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού
έτους.
β) Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες και ποσοτικά προσδιορισμένες
τιμές στόχοι
Πληροφορίες για την υλοποίηση του ΠΑΑ, όπως υπολογίζεται με κοινούς
και ειδικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που επιτυγχάνεται
σε σχέση με τους στόχους που έχουν καθοριστεί για κάθε τομέα επικέντρω
σης, καθώς και πληροφορίες για τις εκροές που έχουν πραγματοποιηθεί σε
σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές όπως καθορίζονται στο σχέδιο
δεικτών. Αρχής γενομένης από την ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υπο
βληθεί το 2017, παρουσίαση της προόδου ως προς τα ορόσημα που έχουν
καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων (πίνακας ΣΤ). Επιπλέον πληροφορίες για
το στάδιο υλοποίησης του ΠΑΑ παρέχονται μέσω στοιχείων για τις οικονο
μικές δεσμεύσεις ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης, και τη σχετική ανα
μενόμενη πρόοδο ως προς τους στόχους.
Πίνακες:
— Πίνακας A: Αναληφθείσες δαπάνες ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης
— Πίνακας Β: Δείκτες πραγματοποιημένων εκροών ανά μέτρο και τομέα
επικέντρωσης
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— Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής,
φύλο και/ή ηλικία, καθώς και ανά δράσεις που συμβάλλουν στην ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών
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— Πίνακας Δ: Πρόοδος ως προς τους στόχους
— Πίνακας E: Παρακολούθηση μεταβατικών μέτρων
— Πίνακας ΣΤ: Επίτευξη των δεικτών πλαισίου επιδόσεων
2. Η πρόοδος εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης παρουσιάζεται ως εξής:
α) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ
κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους.
β) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιούνται
στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολό
γησης).*
γ)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε σχέση με
την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του
σχεδίου αξιολόγησης).*

δ)

Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων
παραπομπών σε συνδέσμους δημοσίευσής τους στο Διαδίκτυο.

ε)

Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με εστίαση στα πορίσματα
της αξιολόγησης.

στ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιούνται
σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε
σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*
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ζ)

Περιγραφή της συνέχειας που δόθηκε στα αποτελέσματα της αξιολόγη
σης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*

*

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέ
ρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

3. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα
που ελήφθησαν
Περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή και την
επιτροπή παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτε
λεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, και ειδικότερα όσον
αφορά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του προγράμματος
και τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, ιδίως ως απάντηση στις παρα
τηρήσεις της Επιτροπής.
4. Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων τεχνικής
βοήθειας και δημοσιότητας του προγράμματος
α) Σε περίπτωση κάλυψης στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για τη
σύσταση και τη λειτουργία των ΕΑΔ, η έκθεση περιγράφει τα μέτρα
που ελήφθησαν και την κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ
και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του·
β) Μέτρα που ελήφθησαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προ
γράμματος (άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού).
5. Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων καθο
ρισμένων όρων (το 2017 και το 2016, κατά περίπτωση)
Περιγραφές δράσεων ανά προτεραιότητα/τομέα επικέντρωσης/μέτρο για την
εκπλήρωση των ισχυόντων γενικών και συνδεόμενων με προτεραιότητες εκ
των προτέρων καθορισμένων όρων που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εν
μέρει εκπληρωθεί κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του ΠΑΑ. Γίνεται ανα
φορά στα κριτήρια που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εκπληρωθεί εν μέρει,
σε τυχόν στρατηγικές, νομικές πράξεις ή άλλα σχετικά έγγραφα με παρα
πομπές στα σχετικά τμήματα και άρθρα, καθώς στους αρμόδιους για την
εκπλήρωση φορείς. Όπου είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη μπορούν να
παρέχουν εξηγήσεις ή επιπλέον πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτής
της περιγραφής.
6. Περιγραφή της υλοποίησης των υποπρογραμμάτων
Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, όπως υπολογίζεται με κοινούς και
ειδικούς δείκτες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
ως προς τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο δεικτών του υποπρο
γράμματος, καθώς και σχετικά με τις εκροές και τις δαπάνες που έχουν
πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές και δαπάνες
που καθορίζονται στο υποπρόγραμμα.
7. Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη
των στόχων του προγράμματος
Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις
ακόλουθες πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:
Αναφορά και ποσοτικός προσδιορισμός των επιτευγμάτων του προγράμμα
τος, ιδίως μέσω της αξιολόγησης των συμπληρωματικών δεικτών αποτελε
σμάτων και των σχετικών ερωτημάτων αξιολόγησης.
Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες
πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:
Αναφορά της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους του προ
γράμματος και της συμβολής του στην επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω
της αξιολόγησης της καθαρής συμβολής του προγράμματος στις αλλαγές
στις τιμές των δεικτών αντικτύπου της ΚΓΠ, και συναφή ερωτήματα αξιο
λόγησης.
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8. Υλοποίηση δράσεων για τη συνεκτίμηση των αρχών που καθορίζονται
στα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
(άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνεκτίμηση και η προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της
προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων σε
σχέση με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.
β) Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
στόχοι και η υλοποίηση του ΕΓΤΑΑ συνάδουν με την αρχή της βιώσιμης
ανάπτυξης και με την προώθηση από την Ένωση του στόχου της διαφύλα
ξης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται
στο άρθρο 11 και στο άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης, λαμβανομένης
υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε στόχους κλι
ματικής αλλαγής (παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής).
γ) Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση του προγράμματος
Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην κατάρτιση των εκθέσεων προόδου
και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανο
μένης της συμμετοχής τους στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμ
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού και στις δρα
στηριότητες του ΕΑΔ.
9. Πρόοδος ως προς την εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης
Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες
πληροφορίες:
Περιγραφή της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εξασφάλιση ολο
κληρωμένης προσέγγισης για τη χρήση του ΕΓΤΑΑ και των άλλων χρημα
τοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης
των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυ
ξης.
10. Έκθεση για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής
(άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
Οι ΕΕΥ περιλαμβάνουν επίσης ως παράρτημα:
ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρη
ματοοικονομικής τεχνικής. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης καθορίζεται
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και η
υποβολή της γίνεται μέσω του προτύπου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων.

