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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Στρατηγικής για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020, ανακοινώνει ότι τίθεται σε ευρεία διαβούλευση, μέσω διαδικτύου και
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, η «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών
Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013».
Η Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών είναι το τελικό προϊόν των εργασιών των Θεματικών
Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ), τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάστηκε η
Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΤΕΣΑΑ).
Υπενθυμίζεται ότι οι επτά Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού συστάθηκαν το
Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και σε
συνέχεια της αριθ. 2515/19-6-12 1ης Εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ «για την Προετοιμασία της
Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020». Η
θεματολογία των Ομάδων ήταν προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των εταίρων του ΥΠΑΑΤ και
διαμορφώθηκε ως εξής:





ΘΟΣΣ 1: «Καινοτομία - Έρευνα - Κατάρτιση»
ΘΟΣΣ 2: «Γεωργία και Αγροδιατροφικός Τομέας»
ΘΟΣΣ 3: «Συμπληρωματικότητα Πυλώνων Ι & ΙΙ»
ΘΟΣΣ 4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις - Κλιματική Αλλαγή»

 ΘΟΣΣ 5: «Δασοπονία‐ Κλιματική Αλλαγή»
 ΘΟΣΣ 6: «Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία»

 ΘΟΣΣ 7: «LEADER ‐ Τοπική Ανάπτυξη»
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι συναντήσεων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και
Δεκέμβριος του 2012), στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 320 άτομα που
εκπροσωπούσαν 100 φορείς (εταίρους αλλά και υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ), τους οποίους το
ΥΠΑΑΤ ευχαριστεί θερμά για την ανεκτίμητη συμβολή τους.
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η υλοποίηση της επόμενης φάσης στην κατάρτιση της
πρότασης μετά την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου στην αγροτική
ανάπτυξη και κυρίως κάθε αγρότη και κάθε κατοίκου της υπαίθρου, αλλά και κάθε
επιστήμονα, επιχειρηματία, πολιτικού κ.ά, ώστε να εκφράσει τις απόψεις του και να
συμβάλλει προς την τελική διαμόρφωση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών για την
Αγροτική Ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013. Οι οριστικές προτάσεις θα αποτελέσουν
σημαντικό εργαλείο για το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποφασισθεί η τελική Στρατηγική για
την αγροτική ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την
οριστικοποίηση του Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε. και κατ’ επέκταση του
προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη.
Η «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για
την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» είναι αναρτημένη στο www.minagric.gr (πατήστε
ΕΔΩ) και η διαβούλευση θα γίνεται στο http://www.agrotikianaptixi.gr/rdpost2013.

