Πολιτικές και μέτρα του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την
κλιματική αλλαγή

Προτεραιότητες
1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στην γεωργία, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές
2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης
διαχείρισης των δασών
3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των
ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία
4: αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία
5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα
στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της
δασοπονίας
6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Τομείς της προτεραιότητας 5
α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη
γεωργία·
β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη
γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων·
γ) διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων
και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς
της βιοοικονομίας·
δ) μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας
από τη γεωργία,
ε) προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του
άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία·

Προϋπολογισμός ΠΑΑ: 4,7 δισ. € (ΚΣ)
Priority
1 Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία

2 Βιωσιμότητα και αντγωνιστικότητα
εκμετάλλευσης
3 Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων
4 Διατήρηση και ενίσχυση
οικοσυστημάτων
5 Αποδοτικότητα πόρων και οικονομία
χαμηλών εκπομπών με ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή
6 Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας
και οικονομική ανάπτυξη

Percentage

18%
7%
47%

17%

12%

Μέτρα

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
M11 - Βιολογικές καλλιέργειες
Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
M14 - Καλή διαβίωση των ζώων
M16 – Συνεργασία
M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και
ενημέρωσης
• 1.1 Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και
απόκτησης προσόντων
• 1.2 Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης
• 1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών,
δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και
επισκέψεις σε αυτές

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
• 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα
• 2.3 Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων
Πακέτα Συμβουλών
• Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης, Πρότυπα για Καλές
Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
• Οδηγία πλαίσιο για τα νερά
• Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
• Κλιματική αλλαγή
• Εφαρμογή των μέτρων 10 και 11
• Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού
• 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
• 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
• 4.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας
• 4.4 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται
με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών
στόχων

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών
περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών
• 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
• 8.2 Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα
• 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
• 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτιάς δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων
• 8.6 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

M11 - Βιολογική γεωργία
• 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε πρακτικές και μεθόδους
βιολογικής γεωργίας
• 11.2 Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων
βιολογικής γεωργίας

M16 – Συνεργασία
• 16.1-16.2

• 16.1-16.5

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων
της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας
Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα,
περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για
κλιματική αλλαγή

Υπομέτρα / Δράσεις
1.1

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και
απόκτησης προσόντων
1.2 Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης
1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών,
δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις
σε αυτές
2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα
2.3 Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων
4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ύδατος
4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
4.2

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
8.1
8.3
8.6

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε πρακτικές και μεθόδους
βιολογικής γεωργίας
11.2 Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων
βιολογικής γεωργίας
16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές

Προϋπολογι
σμός

Εντάξεις
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0
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10.1 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα
Δεσμεύσεις
• Α. Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης
• Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της
αρεύσιμης έκτασης
• Γ. Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες
• Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5)
μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αρδεύσιμα αγροτεμάχια που εφάπτονται
με επιφανειακά ύδατα

10.1 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα
• 10.1.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών
ζώων

Στόχος: Στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες
αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων

Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2027
Πράσινη
Αρχιτεκτονική

Μεγαλύτερη
συνεισφορά στους
περιβαλλοντικούς
στόχους

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες,
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (Υποχρεωτικό)

Ecoschemes (Εθελοντικό, Πυλώνας Ι)
Περιβαλλοντικές , κλιματικές και άλλες
δεσμεύσεις (Εθελοντικό Πυλώνας ΙΙ)

30% του ΕΓΤΑΑ για
περιβαλλοντικούς
και κλιματικούς
στόχους

25% των δαπανών της ΕΕ για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027
• 3 Γενικοί στόχοι
• 10 Ειδικοί στόχοι μεταξύ των οποίων:
- Συνεισφορά στον μετριασμό και στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

