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Προγράμματα Αγροτικής
Ανάπτυξης
Υποστηρίζοντας την συνύπαρξη ανθρώπων
και μεγάλων σαρκοφάγων

Γεγονότα & Αριθμοί

Χρησιμοποιήστε το δικό σας Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης για να υποστηρίξετε τη
συνύπαρξη

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης επιδιώκουν
την ικανοποίηση κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών αναγκών σε αγροτικές περιοχές

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης βασίζονται στον
συνδυασμό μέτρων που επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που
περιλαμβάνουν 20 μέτρα και 60 υπομέτρα
Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται
από το ΕΓΤΑΑ* (Πυλώνας 2 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής)
Το ΕΓΤΑΑ παρέχει 100 δις ευρώ για το χρονικό πλαίσιο 20142020 – που συγχρηματοδοτούνται από τα Κράτη Μέλη
Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιούνται
από τα Κράτη Μέλη ή Περιφέρειες
Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να
τροποποιηθούν: Κάθε χρόνο, μπορούν να προστεθούν
νέα μέτρα, με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

OXI

NAI

Τροποποιήσεις του προγράμματος
μπορούν να γίνουν σε ετήσια
βάση και να υποβληθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
έγκριση. Επικοινωνήστε με την
Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος (ΕΠΠ)* και ζητήστε
να περιλάβουν ένα νέο μέτρο.

Ενημερώστε σχετικά με τα μέτρα
συνύπαρξης που υλοποιούνται στη
χώρα ή την περιοχή σας. Αναλάβετε
δράσεις για να ενημερώσετε, να
συμβουλεύσετε και να υποστηρίξετε
τους δυνητικούς δικαιούχους.
Χρησιμοποιήστε αυτό το φυλλάδιο
με τους ενδιαφερόμενους φορείς και
τα υπουργεία για να εξασφαλίσετε
την αποτελεσματική εφαρμογή
μέτρων στη χώρα σας.

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
μπορούν να δώσουν ουσιαστική υποστήριξη
στη βελτίωση της συνύπαρξης.

Βρείτε περισσότερα:
Ιστότοπος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας:
www.agrotikianaptixi.gr
Σημεία επαφής για την Ελλάδα:
www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=7c6f8dba4a02404f
Σημεία επαφής για τα Κράτη Μέλη:
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Αγροτική Ανάπτυξη:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en
Αρχεία ανά χώρα για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,
περιλαμβανόμενων ολόκληρων των κειμένων τους και ενημερωτικών δελτίων:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_el
Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν την πρακτική
υποστήριξη για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από τα μεγάλα
σαρκοφάγα π.χ. διάθεση Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών

* Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συνδέσεις για τον κανονισμό:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el

Έκθεση της Πλατφόρμας: Supporting good practice for coexistence—
presentation of examples and analysis of support through the EAFRD:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/
pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf

* Η ΕΠΠ απαρτίζεται από διαχειριστικές αρχές και εκπροσώπους ενδιαφερόμενων
φορέων. Ο σκοπός της είναι να επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος και να
εξετάζει τυχόν τροποποιήσεις. Βλ. παραπάνω σημεία επαφής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα του ΕΓΤΑΑ για να υποστηρίξετε τη συνύπαρξη
Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει δράσεις για τη μείωση του κινδύνου των ζημιών που προκαλούνται από τα μεγάλα σαρκοφάγα
ή για τη βελτίωση της γνώσης, της ευαισθητοποίησης και της συνεργασίας. Αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από
μεγάλα σαρκοφάγα δεν καλύπτονται. Οι τύποι των καλών πρακτικών και τα κατάλληλων μέτρων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν
αναφέρονται παρακάτω.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συμβουλές για τη συνύπαρξη
Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ /
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΠΟΨΕΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ* ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ίδρυση οικοτουριστικών επιχειρήσεων που
σχετίζονται με μεγάλα σαρκοφάγα
Καθιέρωση συστημάτων οικολογικής σήμανσης
που σχετίζονται με μεγάλα σαρκοφάγα
Κινητοποίηση εθελοντών για την υποστήριξη
της συνύπαρξης

Αγορά και συντήρηση περιφράξεων, σκύλων
φύλαξης κοπαδιών, τεχνολογίας επιτήρησης,
ηχητικών ή οπτικών αποτρεπτικών
Υποστήριξη παραδοσιακών πρακτικών
όπως η εποχική βόσκηση
Προσαρμογή πρακτικών βόσκησης
Διαχείριση ενδιαιτημάτων για μεγάλα
σαρκοφάγα και θηραματικά είδη

1.
2.
16.
19.

Μεταφορά γνώσεων
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Συνεργασία
LEADER

6.2
6.4
7.1
7.5
7.6
10.1

Ενίσχυση για τη σύσταση επιχείρησης
Ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
Τουριστικές υποδομές
Μελέτες/δράσεις για την φυσική κληρονομιά
Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές
και κλιματικές υποχρεώσεις

4.1
4.4
7.6
8.5
10.1

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Μη παραγωγικές επενδύσεις
Μελέτες - δράσεις για την φυσική κληρονομιά
Επενδύσεις σε δασικά οικοσυστήματα
Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές
και κλιματικές υποχρεώσεις
12.1 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές Natura 2000
15.1 Ενίσχυση για δασοπεριβαλλοντικές
και κλιματικές υποχρεώσεις

Παρακολούθηση μεγάλων σαρκοφάγων μαζί
με ενδιαφερόμενους φορείς

7.6
16.

Μελέτες / δράσεις για την φυσική κληρονομιά
Συνεργασία

Μελέτες για την κατανόηση της στάσης
ενδιαφερόμενων μερών
Συνεργασίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών
Πιλοτικά έργα

7.6
16.
19.

Μελέτες / δράσεις για την φυσική κληρονομιά
Συνεργασία
LEADER

* Οι κωδικοί των μέτρων χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς της ΕΕ και στα προγράμματα των Κρατών Μελών. Αναφέρονται στο Παράρτημα 1, Μέρος 5 του κανονισμού εφαρμογής:
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

Μέλη της Πλατφόρμας

ELO | European Landowners’
Organization
Joint representatives of Finnish &
Swedish reindeer herders
FACE | The European Federation of
Associations for Hunting & Conservation
CIC | The International Council for
Game & Wildlife Conservation
IUCN | The World Conservation Union,
European Union Representative Office
WWF | Worldwide Fund for Nature,
European Policy Office
EUROPARC Federation

Εξεύρεση
Λύσεων
Η Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Συνύπαρξη Ανθρώπων &
Μεγάλων Σαρκοφάγων υπάρχει για να προωθήσει τρόπους
και μέσα για την ελαχιστοποίηση και, όταν είναι δυνατόν, την επίλυση
των, των περιπτώσεων όπου τα ανθρώπινα συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση με την
παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων, μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία
με ανοιχτό, εποικοδομητικό τρόπο και αμοιβαίο σεβασμό.
Ιστότοπος της Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_
platform.htm

Η Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Συνύπαρξη Ανθρώπων & Μεγάλων
Σαρκοφάγων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό το φυλλάδιο βασίζεται σε μια έκθεση που εκπονήθηκε
European Commission
otherwise
από τη ΓραμματείαPhotos:
της Πλατφόρμας.
Δεν απηχείunless
κατ' ανάγκη
indicated. Reproduction is authorised provided
την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
the source is acknowledged.
© European Union, 2015

Γραμματειακή Υποστήριξη στην Πλατφόρμα παρέχεται από την adelphi consult
GmbH και την Καλλιστώ. Επικοινωνία: lcplatform@adelphi.de
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