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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

1. Σύντομη περιγραφή 

Η Δομή υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), Μονάδα Ε΄ της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ) 2007-2013, προβαίνει στη διεξαγωγή πανελλήνιου 

διαγωνισμού για τη βράβευση έργων που έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του ΠΑΑ 2007-2013.  

Η διαδικασία απονομής των βραβείων δεν θα αποτελεί απλά ένα διαγωνισμό, αλλά θα 

αποσκοπεί στην αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την ποιότητα των έργων που 

υλοποιούνται και συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2007-2013, με τα αποτελέσματα αυτών 

και στην επιβράβευση της προσπάθειας και της επιτυχίας. 

Για τον προσδιορισμό των προς βράβευση έργων η Δομή και η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ 

έχουν καθορίσει τις παρακάτω κατηγορίες: 

 Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου  

 Νεανική Επιχειρηματικότητα 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

Τρία έργα για την κάθε κατηγορία θα επιλεγούν από σχετικές επιτροπές αξιολόγησης, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Την σειρά βράβευσης των έργων αυτών θα 

καθορίσουν, με ψηφοφορία, οι συμμετέχοντες σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί για 

το σκοπό αυτό. 

2. Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

 

A. Τα on-off κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνουν: 

 Τη συγχρηματοδότηση από το ΠΑΑ 2007-2013 

 Τη συμφωνία του προφίλ του υποψηφίου ή του έργου με την κατηγορία βράβευσης στην 

οποία θα συμμετάσχει.  
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η 

αίτησή του θα απορρίπτεται και θα αποστέλλεται σε αυτόν επιστολή με τους λόγους 

απόρριψης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του θα 

προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. 

 

B. Τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης που περιλαμβάνουν: 

 Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη 

 Παρουσία στο εξωτερικό  

 Καινοτομία  

 Προστασία του περιβάλλοντος – εξοικονόμηση ενέργειας 

 Νέες θέσεις απασχόλησης 

 

3. Επιτροπές αξιολόγησης 

 

Για το σκοπό της αξιολόγησης πρόκειται να συσταθούν σχετικές επιτροπές αξιολόγησης, τα 

μέλη της οποίας θα έχουν εμπειρία στην κατηγορία κάθε βραβείου. 

Σε δεύτερη φάση, την τελική αξιολόγηση των τριών έργων ανά κατηγορία και την κατάταξή 

τους θα αναλάβει το κοινό το οποίο θα συμμετάσχει στην εκδήλωση βράβευσης. 

 

4. Απονομή 

Στα έργα που θα επιλεχθούν τελικά πρόκειται να απονεμηθεί τιμητικό βραβείο κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης. Παράλληλα, οι βραβευμένοι θα τύχουν δημοσιότητας μέσα από τους 

διαδικτυακούς τόπους και εκδόσεις, τόσο του ΕΑΔ όσο και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 

Αγροτική Ανάπτυξη, ώστε να εμπνεύσουν με το παράδειγμά τους εν δυνάμει δικαιούχους στη 

χώρα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Οι περιγραφές των έργων των βραβευθέντων θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ, 

σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο που θα αφορά τις βραβεύσεις, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες 

σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. 

Επίσης, η Δομή του ΕΑΔ θα αναλάβει τη δημιουργία βάσης δεδομένων, στην οποία θα 

καταχωρούνται όλα τα βραβευμένα έργα. Η βάση αυτή θα είναι προσβάσιμη από τον 

διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ. 

5. Υποβολή αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως και την 21η 

Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013 ή να τις αποστείλουν 

ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013 στη διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 

ΑΘΗΝΑ, ή να τις αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, E-mail: ead@mou.gr.  

Υποψήφιοι για τα βραβεία είναι: 

  

mailto:ead@mou.gr
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Για το βραβείο «Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου»: 

 Όλοι οι δικαιούχοι του ΠΑΑ 2007-2013. 

 

Για το βραβείο «Νεανική επιχειρηματικότητα»: 

 Νέοι επιχειρηματίες έως 40 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου τους στο 

Πρόγραμμα), δικαιούχοι του ΠΑΑ 2007-2013. 

 Επιχειρήσεις με μετόχους νέους έως 40 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής του 

φακέλου τους στο Πρόγραμμα) σε ποσοστό > 50%, δικαιούχοι του ΠΑΑ 2007-2013. 

 

Για το βραβείο «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο»: 

 Δικαιούχοι των Αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013. 

 

6. Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη της Δομής του 

ΕΑΔ: 

Αιμιλία Παύλου, τηλ. 210 5275038, e-mail apavlou@mou.gr 

Γαβριέλα Μιχαήλ, τηλ. 2105275027, e-mail gmichail@mou.gr 

Καθώς και στο e-mail του ΕΑΔ ead@mou.gr  
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