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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

7η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  
Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2009 

Σε συνέχεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2009 στις 

Βρυξέλλες, η 7η Συνεδρίαση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, την οποία φιλοξένησε το 

Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD).  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων των 

Κρατών – Μελών, θεματικοί εμπειρογνώμονες, που είχαν προσκληθεί από τα Εθνικά 

Αγροτικά Δίκτυα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως παρατηρητές και στελέχη του 

Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD).  

Σημειώνεται ότι το Contact Point διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, και στο 

μέτρο του δυνατού επ’ευκαιρία άλλων ευρωπαϊκών εκδηλώσεων, συναντήσεις μεταξύ των 

Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, προκειμένου, αφενός να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ 

τους και αφετέρου να διευκολύνει μέσω εργαστηρίων ή ομάδων εργασίας την ανταλλαγή 

εμπειριών σε συγκεκριμένα κάθε φορά θέματα αγροτικής ανάπτυξης. 

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τα ακόλουθα:  

 Γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

 Πρόσφατες δραστηριότητες δικτύωσης με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και επιμέρους 

ενέργειες 

 Σύντομη παρουσίαση των πρόσφατων αναλυτικών εργασιών του CP για τις 

θεματικές ομάδες εργασίας  

 Διεξαγωγή τριών εργαστηρίων με θέμα: 1) Καλές και βέλτιστες Πρακτικές, 2) 

«Κοινωνική» γεωργία και 3) Πολιτική για τα δάση 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις θεματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει στο 

εσωτερικό της χώρας τους ή στο εξωτερικό τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα, οργανώνοντας 

συγκεκριμένα θεματικά δίκτυα είτε θεματικές ομάδες είτε forum προβληματισμού. Η μέχρι 

σήμερα θεματολογία ανά χώρα είναι η ακόλουθη:  

Αυστρία  Έμφυλη διάσταση 
 Βιοποικιλότητα 
 Ανταγωνιστικότητα (και ειδικότερα ανταγωνιστικότητα της 

γεωργία στις ορεινές περιοχές) 
 Δημογραφικές αλλαγές 
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Βέλγιο - Φλάνδρα  «Κοινωνική» γεωργία 
 Ανάπτυξη περιαστικών περιοχών 

Βέλγιο -Βαλλονία  Πολυλειτουργική γεωργία 

Τσεχική Δημοκρατία  Υποστήριξη στις ΟΤΔ του Άξονα 4  
 Εφαρμογή τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και σχέδια 

συνεργασίας 
 Βέλτιστες πρακτικές 
 Αναδασμοί 
 Γεωργική εκπαίδευση 

Κύπρος  Θεματικές Ομάδες εργασίας ανά Άξονα 

Εσθονία  Επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στην 
αγροτική ανάπτυξη 

 Νέοι σε αγροτικές περιοχές 
 Έμφυλη διάσταση 
 Διακρατική συνεργασία  για τις ΟΤΔ 
 Αυτό-αξιολόγηση 

Φιλανδία  Νέες καινοτομίες 
 Διατοπική & διακρατική συνεργασία 
 Συνεργασία στις σουηδόφωνες περιοχές 
 LEADER 
 Περιβάλλον 

Γαλλία  Οικονομική & χωρική αξιολόγηση των τοπικών πόρων 
 Χωροταξία & διαχείριση γαιών 
 Περι-αστικές περιοχές 

Ιρλανδία  Βιοποικιλότητα  
 Επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στην 

αγροτική ανάπτυξη 
Ιταλία  «Κοινωνική» γεωργία 

 Δάση 

Κάτω Χώρες  Ανάπτυξη επιχειρήσεων 
 Δημόσιες – ιδιωτικές συμπράξεις, ο  ρόλος των Ο.Τ.Α. 

Πορτογαλία  Χωρική ανάπτυξη 
 Συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο 

Σουηδία  Νέοι 
 Έμφυλη διάσταση και ισότητα 
 Ένταξη 
 Προγραμματισμός σε επίπεδο κοινότητας 
 Επιπτώσεις της δικτύωσης 

Ηνωμένο Βασίλειο - 

Αγγλία 

 Προσέγγιση LEADER 
 Δάση 
 Προβολή & προώθηση 
 Εμπλοκή των τοπικών αρχών στο ΠΑΑ 
 Ανάπτυξη & χρήση βάσης δεδομένων με έργα των 

Αξόνων του ΠΑΑ 
Ηνωμένο Βασίλειο - 

Σκωτία 

 Βιωσιμότητα επιχειρήσεων 
 Βιοποικιλότητα 
 Ποιότητα νερών  
 Κλιματική αλλαγή 

Ηνωμένο Βασίλειο –  Ανακαίνιση & Ανάπτυξη χωριών 
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Βόρεια Ιρλανδία  Επιχείρηση & επιχειρηματικότητα (σε όλους τους Άξονες 
του ΠΑΑ) 

Ηνωμένο Βασίλειο - 

Ουαλία 

 Τουρισμός 
 Ενέργεια 
 Αγροδιατροφικός τομέας 

 

 Σχετικά με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου με θέμα «Καλές και βέλτιστες 

Πρακτικές» πραγματοποιήθηκε μία πρώτη παρουσίαση της πρότασης του Contact Point 

(CP), που είχε ήδη συζητηθεί κατά την 6η συνάντηση των ΕΑΔ στη Βουδαπέστη. Σκοπός 

είναι να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, η οποία θα παρουσιάζει περιπτωσιολογικές 

μελέτες από ενδιαφέρουσες ενέργειες και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ 

στο πλαίσιο των ΠΑΑ. Στόχος είναι η βελτίωση της εφαρμογής των ΠΑΑ, η δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ καθώς και η 

προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και η χρήση από τους ενδιαφερόμενους των 

προτεινόμενων πρακτικών και ιδεών. Η συλλογή των σχετικών στοιχείων θα γίνει σύμφωνα 

με ειδικό υπόδειγμα.  

 
Για την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, το CP εκπόνησε τα ακόλουθα έγγραφα 

εργασίας:  

 Εξέταση των υφιστάμενων προσεγγίσεων και μεθόδων καταγραφής καλών 

πρακτικών σε περιφερειακά, εθνικά ευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα και 

θεσμικούς φορείς. 

 Μία περίληψη των δραστηριοτήτων των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων σχετικά με 

τη συλλογή καλών πρακτικών.  

Το όλο εγχείρημα φέρει τον τίτλο «ENRD Project Information & Knowledge 

Sharing Exchange (PIKSIE)». Σε πρώτη φάση, πιλοτικά, θα δημιουργηθεί μία 

συντονιστική Ομάδα στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων από την Ιταλία, την Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ισπανία και Σκωτία, η οποία και 

θα συγκεντρώσει 50 περιπτωσιολογικές μελέτες σε δύο θεματικές ενότητες: α) 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και β) Επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα (και 

πιθανόν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).  

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου από την Ιταλία και τη 

Σουηδία παρουσίασαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη συγκέντρωση και τον 

προσδιορισμό καλών πρακτικών στα ΠΑΑ. Σε γενικές γραμμές, η Ιταλία προσπαθεί στην 

παρούσα φάση να καταγράψει το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης (κοινές αρχές για την 

επιλογή ενεργειών, μεθοδολογικά στοιχεία, καθορισμός κριτηρίων), ενώ η Σουηδία έχει 



  4

ήδη επιλέξει καλές πρακτικές του ΠΑΑ για το 2009 μετά από μια διαδικασία επιλογής των 

υποψηφίων και μια διαδικασία απονομής βραβείου, τις οποίες και έχει συγκεντρώσει σε 

ειδική έκδοση.  

Τα άλλα δύο εργαστήρια ήταν αφιερωμένα 1) στο θέμα της «Κοινωνικής» γεωργίας 

στο οποίο συμμετέχουν τα ΕΑΔ της Μεγάλης Βρετανίας, της Φιλανδίας, της Φλάνδρας 

και σε μεταγενέστερο στάδιο θα συμμετέχουν οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία και 2) στο 

θέμα «Πολιτική για τα δάση» το οποίο συντονίζει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της 

Ιταλίας.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ιρλανδία προτείνει ως νέο θέμα «Αγροτική 

Επιχειρηματικότητα/ Απαντήσεις της αγροτικής ανάπτυξης στην χρηματοοικονομική 

κρίση».  

Tα πρακτικά, καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις έχουν αναρτηθούν σύντομα από το 
Contact Point στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://enrd.ec.europa.eu/events-and-

meetings/nrn-meetings/en/7th-nrn-meeting_en.cfm.   

 


