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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο 
& 10η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Εδιμβούργο, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 

Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας 

ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε 

από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Σκωτίας και περιελάμβανε δύο συνεδριάσεις ολομέλειας, 

έξι θεματικά εργαστήρια, καθώς και έναν χώρο "αγοράς" για σχέδια συνεργασίας. Μεταξύ 

άλλων, παραβρέθηκαν 66 εκπρόσωποι Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και 88 εκπρόσωποι 

Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) από 24 κράτη – μέλη. 

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση ξεκίνησε με συνεδρίαση της ολομέρειας (Πέμπτη 23/9) και 

εναρκτήρια ομιλία από την Υπουργού Περιβάλλοντος της Σκωτίας Roseanna Cunningham, η 

οποία τόνισε: 

1. τη σημασία της δικτύωση, της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, 

2. ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων κατοικεί στην ύπαιθρο, αυτοί είναι η ψυχή των 

αγροτικών περιοχών και σε αυτούς θα πρέπει να επενδύσουμε, 

3. την ανάγκη αναγνώρισης και υποστήριξης των δεσμών μεταξύ αστικών και 

αγροτικών περιοχών, 

4. τη συνεισφορά του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σκωτίας στην 

οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών (περισσότερα από 4.000 έργα, 

900 εκ των οποίων LEADER),  

5. τη συνεισφορά του LEADER στη δημιουργία και διατήρηση 480 θέσεων 

εργασίας στη Σκωτία. 

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με την δικτύωση, το LEADER και τη συνεργασία από τον 

κ. Jean Michel Courades (DG AGRI) και την εκπρόσωπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της 

Εσθονίας κα Ave Bremse. Ο πρώτος παρουσίασε τη δομή και τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η 

δικτύωση, καθώς και το ρόλο των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στην εφαρμογή της 

προσέγγισης LEADER. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της προσέγγισης LEADER 

κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο καθώς και σε ποσοτικά στοιχεία ανά Κράτος – Μέλος 

σχετικά με το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής που αντιστοιχεί στον Άξονα 4, τον αριθμό 

των ΟΤΔ, το ποσοστό της έκτασης που καλύπτεται από τοπικές στρατηγικές και την πορεία 

εφαρμογής του Άξονα. Τόνισε ότι η συνεργασία και η δικτύωση θεωρούνται πηγή έμπνευσης 

και τεχνογνωσίας για τις ΟΤΔ έτσι ώστε να βελτιώσουν τα τοπικά τους προγράμματα και 
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διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των ΟΤΔ συμμετείχε κατά την εφαρμογή του LEADER+ σε 

σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες των ΜΕΔ, 

ενώ και οι ίδιες οι ΟΤΔ λειτουργούν ως τοπικά αγροτικά δίκτυα. 

Η εκπρόσωπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Εσθονίας παρουσίασε τους στόχους, τις 

δραστηριότητες και τα έως σήμερα αποτελέσματα και διαπιστώσεις των τριών focus groups, 

που έχουν σχηματιστεί στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 

Δικτύου. Το focus group 1 εξετάζει την εφαρμογή της εκ των κάτω προσέγγισης, το focus 

group 2 τη διατήρηση του καινοτόμου χαρακτήρα το LEADER και το focus group 3 την 

εφαρμογή των συνεργασιών. Η συνεδρίαση της ολομέλειας έκλεισε με την παρουσίαση από 

στελέχη του Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης των μέσων με τα 

οποία το Contact Point υποστηρίζει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔ. Αυτά 

συνίστανται σε α. οδηγό διακρατικής συνεργασίας, β. βάση δεδομένων με τα στοιχεία των 

ΟΤΔ και γ. λίστα σχεδίων συνεργασίας που αναζητούν εταίρους. 

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια: 

 Ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων 

 Κοινωνικά θέματα 

 Πολιτισμός 

 Περιβάλλον 

 Τουρισμός 

 Οικονομική ανάπτυξη 

Καθένα από τα εργαστήρια ξεκίνησε με μία ή δύο παρουσιάσεις σχεδίων συνεργασίας, που 

υλοποιήθηκαν με κεντρικό άξονα μία από τις ανωτέρω θεματικές ενότητες, αναλύοντας τους 

στόχους, τους συμμετέχοντες, τον τρόπο χρηματοδότησης, τον τρόπο υλοποίησης, τα 

παραδοτέα και τα οφέλη των συμμετεχόντων στο σχέδιο. Οι παρουσιάσεις αυτές είχαν ως 

στόχο την κινητοποίηση του ακροατηρίου, το οποίο αποτελούταν κατά κύριο λόγο από ΟΤΔ, 

ώστε να αναπτύξει τις δικές του προτάσεις σε θέματα συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες κάθε 

εργαστηρίου συγκροτήθηκαν σε ομάδες ανά προτεινόμενο θέμα συνεργασίας, το οποίο 

ανέπτυξαν ως προς τα ακόλουθα: 

 Τίτλος, 

 Λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η συνεργασία, 

 Στόχοι της συνεργασίας 

 Περιγραφή (βασικές δράσεις του σχεδίου) 

 Οφέλη από τη συνεργασία 

 Συμμετέχοντες 
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 Ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου 

Κάθε εργαστήριο κατέληξε σε 3-4 πιθανά θέματα συνεργασίας, τα οποία οι συμμετέχοντες 

παρουσίασαν και συνέχισαν να επεξεργάζονται στο περιθώριο των εργασιών στο πλαίσιο 

της "αγοράς" σχεδίων συνεργασίας. Η εν λόγω "αγορά" λειτουργούσε παράλληλα σε όλη τη 

διάρκεια της εκδήλωσης και περιελάμβανε stand ανά Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, στα οποία 

προσφερόταν προτάσεις για σχέδια διακρατικής συνεργασίας που αναζητούν εταίρους, 

καθώς και προφίλ ΟΤΔ, οι οποίες αναζητούν σχέδια για να συμμετάσχουν. Επιπλέον, 

υπήρχε διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, εκδόσεις κ.λπ.) σχετικά με σχέδια 

συνεργασίας που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται, καθώς και εν γένει ενημερωτικό υλικό 

που έχει παραχθεί από τις ΟΤΔ και τα Δίκτυα. 

Η εκδήλωση έκλεισε την Παρασκευή 24/9 με τη δεύτερη συνεδρίαση της ολομέλειας, στην 

οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και ακολούθησε διαδικασία 

ερωτήσεων και απαντήσεων επί των θεμάτων του διημέρου. Στο πλαίσιο της διαδικασία 

αυτής τονίστηκαν από το κοινό τα ακόλουθα: 

 Το ποσοστό των λειτουργικών των ΟΤΔ δε φαίνεται να επαρκεί και δεν καθορίζεται τι 

συμβαίνει σε περίπτωση υπέρβασης, 

 Περιορισμένος αριθμός ΟΤΔ και τοπικών προγραμμάτων εφαρμόζουν δράσεις του 

Άξονα 2 και κυρίως ενέργειες πληροφόρησης σε σχέση με τα δασοπεριβαλλοντικά 

μέτρα, 

 Η συνεργασία αποτελεί στοιχείο-κλειδί της προσέγγισης LEADER και κάθε ΟΤΔ θα 

πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον σε ένα σχέδιο συνεργασίας, 

 Το μέσο ύψος δαπάνης ανά σχέδιο συνεργασίας και ΟΤΔ στο LEADER+ ήταν 

€90.000, μεγαλύτερο από το αντίστοιχο για τα έργα που υλοποίησαν σε τοπικό 

επίπεδο, 

 Ανάγκη απλοποίησης της υλοποίησης των συνεργασιών (προπαρασκευαστική 

διαδικασία, διαδικασία αίτησης έγκρισης), 

 Δυσκολίες σχετικά με τον ορισμό της "κοινής δράσης", 

 Η συνεργασία απαιτεί χρόνο και ενδυναμώνει την τοπική στρατηγική, κατά συνέπεια 

ένα άτομο θα πρέπει να απασχολείται και να πληρώνεται 100% από τις πιστώσεις για 

τα σχέδια συνεργασίας, 

 Παρουσία των γυναικών της υπαίθρου και προώθηση της ισότητα στις ΟΤΔ και στις 

τοπικές στρατηγικές. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με σχόλια και σύνοψη από τον Jean Michel Courades, ο 

οποίος τόνισε: 

 Την δυσκολία στην εφαρμογή των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας, 
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 Την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι συνεργασίες, 

 Την σημασία των συνεργασιών στη διάδοση της καινοτομίας και στην 

παρουσίαση του έργου των ΟΤΔ, 

 Την ανάγκη επανάληψης αντίστοιχων εκδηλώσεων από τα Εθνικά Αγροτικά 

Δίκτυα, 

 Ότι ο περιορισμός του 20% για τα λειτουργικά έξοδα των ΟΤΔ προέκυψε από 

τη διαπίστωση ότι το αντίστοιχο ποσοστό στο LEADER+ ήταν 15%, ωστόσο 

ίσως μπορεί να υπάρχει μια σχετική ευελιξία. 

 

Οι παρουσιάσεις και τα βασικά σημεία των συζητήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

http://www.ruralgateway.org.uk/en/node/2781. 
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Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 και μετά το τέλος της εκδήλωσης για τη συνεργασία στον αγροτικό 

χώρο, πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, την 

οποία οργάνωσε το Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων των Κρατών – 

Μελών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως παρατηρητές και στελέχη του Contact 

Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). 

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 

1. Γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

2. Παρουσίαση της βάσης δεδομένων PIKSE των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

3. Παρουσίαση της πορείας των θεματικών πρωτοβουλιών του CP: 1) Καλές και 

βέλτιστες Πρακτικές, 2) "Κοινωνική" γεωργία και 3) Πολιτική για τα δάση 

4. Τρέχουσες δραστηριότητες των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Πολωνίας 

5. Παρουσίαση τεχνικών θεμάτων 

 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του πρώτου θέματος παρουσιάστηκαν: 

 η πορεία και οι δραστηριότητες των θεματικών ομάδων εργασίας, 

 η πρόοδος σχετικά με το εγχειρίδιο αυτοαξιολόγησης των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων: ήδη 20 Δίκτυα εφαρμόζουν μεθόδους αυτοαξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων τους ως προς την πρόοδο και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 

εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι ευέλικτο, προσαρμοστικό, εθελοντικό και συγκρίσιμο. 

Το σχέδιο του εγχειριδίου θα δοθεί στα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα για διαβούλευση 

μέσω της περιοχής περιορισμένης πρόσβασης "My ENRD" της ιστοσελίδας του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 τα εργαλεία επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ιστοσελίδα, εκδόσεις κ.λπ.), 

 οι προσεχείς εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (12/11 

διευρυμένη Υποεπιτροπή LEADER στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι 

από 1- ΟΤΔ ανά κράτος – μέλος, 9/12 Συντονιστική Επιτροπή, 10/12, σεμινάριο με 

θέμα τα κοινά αγαθά στο οποίο θα πρέπει να συμμετάσχει ένας εξειδικευμένος στο 

θέμα εκπρόσωπος ανά Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, αρχές Ιανουαρίου 2011 σεμινάριο 

για τις νέες ΟΤΔ, αρχές Φεβρουαρίου 2011 σεμινάριο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

για το οποίο αναζητώνται καλές πρακτικές). 
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Ειδικότερα, ως προς το σεμινάριο για τις νέες ΟΤΔ, σημειώθηκε ότι αυτό θα έχει ως στόχο 

την υποστήριξη των νέων ΟΤΔ σε σχέση με την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER και 

της συνεργασίας ειδικότερα, ενώ οι παρουσιάσεις θα γίνουν από έμπειρα στελέχη ΟΤΔ. Ως 

νέα ΟΤΔ ορίζεται η ομάδα που υλοποιεί πρόγραμμα σε νέα περιοχή ή η ομάδα που έχει 

διαφορετική στελεχιακή δομή. Τα Κ.Μ. κλήθηκαν να προτείνουν τις ΟΤΔ που θα ήθελαν να 

συμμετέχουν στο εν λόγω σεμινάριο, έχοντας υπόψη ότι το όριο των συμμετεχόντων είναι 

300 άτομα. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου θέματος τα μέλη ενημερώθηκαν για τη βάση δεδομένων PIKSE 

(Project Information & Knowledge Sharing Exchange), η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να 

διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο 

των ΠΑΑ. Στη βάση συμπεριλαμβάνονται έργα, ιδέες και εμπειρίες από τα ΠΑΑ με τη μορφή 

αποδελτίωσης σε κάρτες συγκεκριμένης μορφής. Στην παρούσα φάση στη βάση περιέχονται 

1.000 κάρτες, γίνεται προσπάθεια υποστήριξης και άλλων γλωσσών εκτός από τα αγγλικά 

και επέκτασης των χρηστών, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα δημιουργηθεί η περιοχή 

χρηστών "My projects" στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, την 

οποία τα μέλη θα μπορούν να τροφοδοτούν με τα έργα και τις ενέργειές τους. Μελλοντικά, η 

εν λόγω βάση θα χρησιμοποιείται ως υλικό για περιπτωσιολογικές μελέτες καθώς και για 

εκδόσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τα μέλη θα πρέπει να προτείνουν για ένταξη στη βάση 

5 έργα στον τομέα των νέων τεχνολογιών (π.χ. τηλεκπαίδευση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

κ.λπ.), ενώ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 5 έργα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης (π.χ. 

βιολογική γεωργία κ.λπ.). 

Στο πλαίσιο των τεχνικών θεμάτων παρουσιάστηκε η πλατφόρμα για τα σχέδια συνεργασίας 

που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην 

οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ΟΤΔ όσο και τα σχέδια συνεργασίας, που αναζητούν 

εταίρους, καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσής της. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν θέματα του 

focus group 3 σχετικά με τη διακρατική συνεργασία (οδηγός διακρατικής συνεργασίας, 

διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης ανά Κ.Μ.). 

 
Οι σχετικές παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/10th-nrn-
meeting_en.cfm 

 


