8.2.2. M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)
8.2.2.1. Νομική βάση
Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.
Άρθρο 7 και σημείο 8.2.ε.2 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, του υπ’ αριθ. 808/2014
εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής.
Άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/78, (ΕΚ) αρ. 165/94, (ΕΚ) αρ. 2799/98, (ΕΚ) αρ.
814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.

8.2.2.2. Γενική περιγραφή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της λογικής παρέμβασης και της συμβολής του
στους τομείς εστίασης και τους διατομεακούς στόχους
Από την ανάλυση SWOT για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προκύπτει,
μεταξύ άλλων, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής συμβουλών για το
γεωργικό τομέα.
Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συμβάλλουν ώστε οι γεωργοί και
κυρίως οι νέοι γεωργοί να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της
εκμετάλλευσής τους, καθώς θα τους βοηθήσουν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνολική
τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους
γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.
Προς τούτο, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 καθιερώνεται Σύστημα Παροχής Συμβουλών για τη
διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («σύστημα παροχής
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις») και μέσω του καν. 1305/2013 ενισχύεται η παροχή των
γεωργικών συμβουλών.
Η ένταξη των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών είναι εθελοντική.
Με το παρόν Μέτρο προωθείται η χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμετάλλευση
καθώς και υπηρεσίες επιμόρφωσης συμβούλων με στόχους:
1.τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
2.την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενισχυθεί η
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η
επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές
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συμβουλές.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού, το μέτρο είναι οριζόντιο και σχετίζεται δυνητικά με το
σύνολο των προτεραιοτήτων για την αγροτική ανάπτυξη, αν και αναφέρεται στην περιοχή εστίασης 1Α και
1Γ. Με τις παρεχόμενες συμβουλές η συμβολή του μέτρου επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές εστίασης
2A, 4Α, 4Β, 4Γ, 5A, 5Γ, 5Δ, 5Ε καθώς και 6Γ.
Δεδομένου ότι οι συμβουλές είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, μεταξύ άλλων και με τη διάχυση επιτυχημένων προσπαθειών
καινοτομίας των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ στις ομάδες στόχου, συμβάλλει άμεσα στον εγκάρσιο στόχο
της καινοτομίας. Από την άλλη, οι παρεχόμενες συμβουλές που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα
συμβάλλουν άμεσα στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του
περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

8.2.2.3. Πεδίο εφαρμογής, επίπεδο στήριξης, επιλέξιμοι δικαιούχοι και, κατά περίπτωση, μεθοδολογία για
τους υπολογισμούς του ποσού ή του ποσοστού στήριξης αναλυόμενα ανά επιμέρους μέτρο και/ή τύπο πράξης
όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών, των όρων
επιλεξιμότητας, των εφαρμοζόμενων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών για τον καθορισμό των
κριτηρίων επιλογής
8.2.2.3.1. 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Επιμέρους μέτρο:


2.1 - στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

8.2.2.3.1.1. Περιγραφή του τύπου πράξης

Οι αναφερόμενες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης)
εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών, όπως περιγράφονται ακολούθως:
1ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και
πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 Τίτλος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013 καθώς
και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (κεφ. 3 Τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013),
καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας (Πίνακας Μ02.1)
2ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν
καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
(Πίνακας Μ02.2)
3ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν
καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον
αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ (Πίνακας Μ02.3)
4ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας (Μ02.4)
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5ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη
γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» (Πίνακας Μ02.5)
6ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
γεωργικού προϊόντος (Πίνακας Μ02.6)
Συμβουλές σε ΜΜΕ, στις αγροτικές περιοχές, παρέχονται από το ΕΠΑΝΕΚ.

Πίνακας Μ02.1: 1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ1) – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Πίνακας Μ02.3: 3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ3) – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ
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Πίνακας Μ02.4: 4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ4) – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πίνακας Μ02.5: 5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ5) – ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 10, 11
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Πίνακας Μ02.6: 6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ 6) – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πίνακας Μ02.2: ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11§3 ΤΗΣ ΟΔΗΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ Α ΝΕΡΑ

8.2.2.3.1.2. Είδος στήριξης

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις
H ενίσχυση χορηγείται σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε είδος συμβουλής, το οποίο θα
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καθοριστεί στην προκήρυξη του υπομέτρου.

8.2.2.3.1.3. Σύνδεσμοι σε άλλες νομοθετικές πράξεις

 Κανονισμός 1307/2013 (ΕΕ) για τη θέσπιση κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς.
 Οι πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα μεριμνούν να μην κοινοποιούν σε τρίτους
προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες, που αποκτούν λόγω των δραστηριοτήτων παροχής
συμβουλών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013,
με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και
των εξαιρέσεων λόγω παρατυπιών ή παραβάσεων.
 Οδηγία 2004/18/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες υπηρεσιών, όπως κάθε φορά ισχύει.

8.2.2.3.1.4. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται
στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

8.2.2.3.1.5. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών,
δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή
υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων, κ.λπ.), δαπάνες
για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η
συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής.

8.2.2.3.1.6. Όροι επιλεξιμότητας

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση σε:
 Κατάλληλους πόρους, υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού,
πιστοποιημένου από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων). Ειδικότερα
κάθε δικαιούχος-πάροχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον δύο γεωπόνους που θα είναι σε
θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα οικονομολόγο ή
γεωργο-οικονομολόγο. Επίσης θα τεκμηριώνουν με πρωτόκολλα συνεργασίας ότι είναι σε θέση
να καλύψουν τα απαιτούμενα πεδία συμβουλών, με ειδικούς συνεργάτες, για παράδειγμα
κτηνίατρο στην περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος δε διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο. Ειδικά για
το πεδίο των συμβουλών που άπτονται των επιστημονικών γνώσεων κτηνιάτρου, αυτό μπορεί να
καλύπτεται από κτηνίατρο εκτροφής.
 Συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών
Συμβούλων και αξιοπιστία, όσον αφορά στα πεδία, στα οποία παρέχουν συμβουλές και
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αποδεικνύεται με την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων των παρεχόμενων συμβουλών.
 Κατάλληλη υλικοτεχνική υποβολή και εξοπλισμό, όπως θα εξειδικευτεί στη σχετική πρόσκληση.
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να ισχύουν καθόλη τη διάρκεια παροχής συμβουλών και
όχι μόνο τη στιγμή της αξιολόγησης.
Κάθε δικαιούχος παροχής Γεωργικών Συμβουλών, με το ελάχιστο προαναφερθέν προσωπικό, δε θα
πρέπει να εξυπηρετεί περισσότερους από 100 παραγωγούς. Οι δικαιούχοι-πάροχοι Γεωργικών
Συμβουλών θα πρέπει να πραγματοποιούν, για κάθε πεδίο συμβουλών, τουλάχιστον 3 επισκέψεις κατ’
έτος στην εκμετάλλευση.
Ορίζεται ως ασυμβίβαστη η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εμπορία εισροών στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις καθώς και με άλλους όρους που θα εξειδικευτούν στη σχετική πρόσκληση.

8.2.2.3.1.7. Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω προσκλήσεων υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών
προσφορών, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, με αντικειμενική διαδικασία, που θα αποκλείει υποψήφιους όταν υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (εν δυνάμει πάροχοι) αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις,
ενεργώντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο.
Στην προσφορά, που θα υποβάλλεται από τον εν δυνάμει δικαιούχο θα αξιολογούνται:
 Η παρεχόμενη μεθοδολογία προσέγγισης της συγκεκριμένης ομάδας στόχου ανάλογα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες της, στο επιλεγέν χωρικό επίπεδο κάλυψης συμβουλών (για παράδειγμα σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας, δημοτικής ενότητας, κ.λπ.)
 Περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού, του εν δυνάμει παρόχου, σε συγκεκριμένα πεδία
συμβουλών (πχ περιβαλλοντικά, κτηνιατρικά, οικονομικά) πέραν των ελάχιστων, που
προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποδεικνύονται με μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς τίτλους ή εξειδικευμένη ή/και πολυετή εμπειρία.
 Αρχή της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των
συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμβασης.

8.2.2.3.1.8. (Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δε θα ξεπερνά τα 1.500 € ανά
συμβουλή. Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές καθόλη της διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν εφαρμόσει τη συμβουλή,
που θα του παρέχει εμπεριστατωμένα ο πάροχος, τότε χάνει το δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή έως
το τέλος επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:
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 1η πληρωμή, η οποία θα αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού μετά την καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης και τη γραπτή κοινοποίηση, στον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης, του τύπου και του περιεχομένου της συμβουλής καθώς επίσης και του ωφελούμενου
(αγρότη ή ΜΜΕ),
 2η πληρωμή, η οποία θα αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού ποσού μετά την ολοκλήρωση της
συμβουλής και την υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της υπογεγραμμένης τελικής
έκθεσης του παρόχου για τη δεδομένη συμβουλή.

8.2.2.3.1.9. Επαληθευσιμότητα και ελεγξιμότητα των μέτρων ή/και των τύπων πράξεων
8.2.2.3.1.9.1. Κίνδυνος(-οι) στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων

 Επιλογή των δικαιούχων: Η επιλογή των δικαιούχων για την παροχή συμβουλών, οι οποίοι
μπορούν να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία αποτελεί
βασικό ζήτημα που σχετίζεται με πιθανή εμφάνιση κινδύνου κατά την υλοποίηση του Μέτρου και
ταυτόχρονα τη σημαντικότερη παράμετρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του.
 Αίτημα πληρωμής: Ένα δεύτερο ζήτημα λόγω και του άυλου χαρακτήρα των ενισχυόμενων
ενεργειών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου σχετίζεται με την επαληθευσιμότητα της
ποιότητας και ορθής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά το στάδιο του ελέγχου των
αιτήσεων πληρωμής και της δυνατότητας αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας αυτής.

8.2.2.3.1.9.2. Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων

1.Στο πλαίσιο μετριασμού εμφάνισης κινδύνου που σχετίζεται με την επιλογή των δικαιούχων,
τονίζεται αρχικά η απαίτηση του κανονισμού για επιλογή των δικαιούχων μέσω αντικειμενικής
αξιολόγησης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, ανοικτή σε
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης
ισότιμης μεταχείρισης των αιτούντων, καλύτερης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων και ορισμού
συγκεκριμένων προϋποθέσεων επάρκειας των διαγωνιζόμενων φορέων με στόχο την επιλογή των
καλύτερων δομών μέσω διαφανών διαδικασιών.
2.Επιπρόσθετα, η δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικής υποβολής συγκεκριμένων παραδοτέων από
τους παρόχους συμβουλών, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί στην προκήρυξη, για
κάθε τύπο υπηρεσίας καθώς και ο καθορισμός των ελάχιστων επισκέψεων στην εκμετάλλευση
εξασφαλίζουν εκ των προτέρων σε μεγάλο ποσοστό την ποιοτική παράμετρο της παρεχόμενης
υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παροχή συμβουλών θα ελέγχεται από κεντρικό σύστημα
μέσω τριών παραδοτέων:
 ως 1ο παραδοτέο θεωρείται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης,
ως 2ο παραδοτέο θεωρείται η γραπτή κοινοποίηση, στο Φορέα Διαχείρισης του Μέτρου,
του τύπου και του περιεχομένου της συμβουλής καθώς επίσης και του ωφελούμενου,
 ως 3ο παραδοτέο θεωρείται η υπογεγραμμένη τελική έκθεση του παρόχου για δεδομένη
συμβουλή.
3.Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια
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ελαχιστοποίησης των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην
υλοποίηση του Μέτρου.

8.2.2.3.1.9.3. Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.1.10. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού ή του ποσοστού στήριξης, κατά περίπτωση

Δεν απαιτείται.

8.2.2.3.1.11. Ειδικές πληροφορίες για την πράξη

Γενικές αρχές για την εξασφάλιση κατάλληλων πόρων υπό τη μορφή τακτικά καταρτιζόμενου και
εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία αναφορικά με τον τομέα παροχής
συμβουλών. Προσδιορισμός των στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.2.3.2. 2.3 Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Επιμέρους μέτρο:


2.3 - στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων

8.2.2.3.2.1. Περιγραφή του τύπου πράξης

Η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων προϋποθέτει μια βασική κατάρτιση όλων των μελών του
Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών και τελικά των παρεχόμενων συμβουλών,
είναι απαραίτητη η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συμβούλων. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η
στήριξη φορέων που παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
Η επιμόρφωση που παρέχεται από τον/τους επιλεγμένους παρόχους επιμόρφωσης των συμβούλων,
δύναται να είναι:
 Επιμόρφωση στα πεδία των παρεχόμενων συμβουλών του Υπο-μέτρου 2.1, όπου υπάρξει ανάγκη,
 Συνεχιζόμενης επιμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία
χρόνια, βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της διαδικασίας παροχής συμβουλών και τις
διαπιστωμένες ανάγκες των δομών παροχής συμβουλών καθώς επίσης και όταν ο Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης του υπομέτρου κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση (αφορά κυρίως
στις περιπτώσεις έκδοσης νέων κανονιστικών διατάξεων, θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με
το επιχειρηματικό πλαίσιο, τη φυτοπροστασία, την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, τα νερά,
την ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, την εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής και
καινοτομιών καθώς και των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ του υπομέτρου
16.1 του ΠΑΑ 2014-2020, κ.ά).

8.2.2.3.2.2. Είδος στήριξης

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των
επιλέξιμων δαπανών. Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα γίνεται σε τρεις δόσεις.
Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής στον πάροχο συμβουλών, βάσει του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ)
1305/2013.

8.2.2.3.2.3. Σύνδεσμοι σε άλλες νομοθετικές πράξεις

 Στοιχείο 3.6 «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε αγροτικές
περιοχές», του κεφ. 3 «Ενισχύσεις σε αγροτικές περιοχές που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τέτοιου είδους
συγχρηματοδοτούμενα μέτρα», των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
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για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
 Οδηγία 2004/18/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, όπως ισχύει κάθε φορά

8.2.2.3.2.4. Δικαιούχοι

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (βάσει του άρθρου 66§2 Καν. 1305/2013, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο 15 «Ρυθμίσεις εφαρμογής του Προγράμματος»), θα επιλέξει τον/τους ανάδοχο/ους υλοποίησης
του έργου επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων με προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού.
Ο Δικαιούχος-Ανάδοχος μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ένωση ή κοινοπραξία φορέων.

8.2.2.3.2.5. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της
επιμόρφωσης των συμβούλων (π.χ. οι δαπάνες εκπαιδευτών, δαπάνες οδοιπορικών των
εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες που σχετίζονται με τον τόπο
όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, λοιπά λειτουργικά και γενικά έξοδα που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τη συγκεκριμένη ενέργεια).

8.2.2.3.2.6. Όροι επιλεξιμότητας

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
 Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων
ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και στη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού (π.χ.
υποβολή καταλόγου έργων που έχουν εκτελεστεί την τελευταία 5ετία, παρουσίαση έργων με
συνάφεια αντικειμένου (στη θεματολογία) με το προκηρυσσόμενο έργο κ.α.)
 Τεχνικές επαγγελματικές ικανότητες: επαρκές σε πλήθος και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό.
Η Ομάδα Έργου (τεχνικό προσωπικό-εκπαιδευτές και υπεύθυνος Ομάδας), που θα συστήσει ο
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, με αυξημένα
προσόντα, για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Πρέπει να τεκμηριώνεται η εξειδίκευση
της ομάδας στις απαιτήσεις του έργου. Θα αναφερθούν στην προκήρυξη, οι ελάχιστες απαιτήσεις
για τα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου, καθώς και ο ελάχιστος
αριθμός αυτών. Είναι δυνατόν στο οργανωτικό σχήμα που προτείνει ο Ανάδοχος να συμπεριλάβει
και εξωτερικούς συνεργάτες σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα .
 Κτηριακή υποδομή και εξοπλισμός (δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου για τις εγκαταστάσεις και
τον τεχνικό εξοπλισμό, που θα διαθέσει ή έχει πρόσβαση για την εκτέλεση του έργου)
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8.2.2.3.2.7. Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν σε:
1. Μεθοδολογική προσέγγιση και μέσα για την υλοποίηση του έργου, βάσει των χωρικών και θεματικών
ιδιαιτεροτήτων:
 Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς.
 Σαφήνεια, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.
2. Περιγραφή εργασιών και προσδιορισμός παραδοτέων
 Ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες και καθορισμός παραδοτέου κάθε
δραστηριότητας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του υποψήφιου ανάδοχου (αξιολογείται ο βαθμός
ανάλυσης, τόσο στον επιμερισμό των δραστηριοτήτων, όσο και στο περιεχόμενο των
παραδοτέων)
 Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό υλικό, θα τεκμηριώνεται ο τρόπος διασφάλισης της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητάς του καθώς και η δυνατότητα παροχής στους εκπαιδευόμενους,
πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου.
 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών, σε σχέση με τους διατιθέμενους
ανθρώπινους πόρους για το σκοπό αυτό.
3. Οργάνωση, λειτουργία και αξιοποίηση της Ομάδας Έργου
Αναλυτική περιγραφή της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου διοίκησης του έργου. Αξιολογείται, η
κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου και η εξειδίκευση
του προσωπικού ανά προτεινόμενη δραστηριότητα καθώς και η ρεαλιστική προσέγγιση στον
προσδιορισμό των απαιτούμενων ανθρωποωρών απασχόλησης των στελεχών της ομάδας έργου.
Θα ληφθεί υπόψη τυχόν εμπειρία σε σχετικά με το αντικείμενο, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, κ.λπ.

8.2.2.3.2.8. (Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης

Μέγιστο ποσό 200.000 € ανά τριετία, ανά επιλεγμένο πάροχο επιμόρφωσης.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:
 1η η οποία αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσού με την έναρξη του εκπαιδευτικού έργου,
 2η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού μετά την ολοκλήρωση του 50%
του φυσικού αντικείμενου της επιμόρφωσης των συμβούλων,
 3η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού μετά την πιστοποίηση της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης των συμβούλων (κατόπιν σχετικών ελέγχων).
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεγάλων
επιχειρήσεων, στο 60 % στην περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων και στο 70% στην περίπτωση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 200.000 € ανά πάροχο
επιμόρφωσης την τριετία (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/2013).
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8.2.2.3.2.9. Επαληθευσιμότητα και ελεγξιμότητα των μέτρων ή/και των τύπων πράξεων
8.2.2.3.2.9.1. Κίνδυνος(-οι) στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων

 Επιλογή του δικαιούχου: Η επιλογή του δικαιούχου φορέα για την υλοποίηση της επιμόρφωσης
των γεωργικών συμβούλων, ο οποίος μπορεί να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες αποτελεί βασικό
ζήτημα που σχετίζεται με πιθανή εμφάνιση κινδύνου κατά την υλοποίηση του Μέτρου και
ταυτόχρονα τη σημαντικότερη παράμετρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του.
 Αίτημα πληρωμής: Ένα δεύτερο ζήτημα λόγω και του άυλου χαρακτήρα των ενισχυόμενων
ενεργειών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου σχετίζεται με την επαληθευσιμότητα της
ποιότητας και ορθής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά το στάδιο του ελέγχου των
αιτήσεων πληρωμής και της δυνατότητας αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας αυτής.

8.2.2.3.2.9.2. Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων

Στο πλαίσιο μετριασμού εμφάνισης κινδύνου που σχετίζεται με την επιλογή του αναδόχου-δικαιούχου,
τονίζεται αρχικά η απαίτηση του κανονισμού για επιλογή των δικαιούχων μέσω διαγωνισμού υποβολής
τεχνικοοικονομικών προσφορών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο περί
δημοσίων προμηθειών και τη συμφωνία πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις, ανοικτή σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης
των αιτούντων, καλύτερης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων και ορισμού συγκεκριμένων προϋποθέσεων
επάρκειας των διαγωνιζόμενων φορέων με στόχο την επιλογή των καλύτερων δομών μέσω διαφανών
διαδικασιών.
Η δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικής υποβολής συγκεκριμένων παραδοτέων από τον ανάδοχο υλοποίησης
της επιμόρφωσης στους γεωργικούς συμβούλους, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί στην
προκήρυξη για κάθε τύπο υπηρεσίας εξασφαλίζουν εκ των προτέρων σε μεγάλο ποσοστό την ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας.

8.2.2.3.2.9.3. Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Η υποχρεωτική επιλογή του αναδόχου-δικαιούχου μέσω διαγωνισμού υποβολής προσφορών διασφαλίζει τη
διαφάνεια και τη μετέπειτα ορθή εφαρμογή του μέτρου.

8.2.2.3.2.10. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού ή του ποσοστού στήριξης, κατά περίπτωση

Δεν απαιτείται.
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8.2.2.3.2.11. Ειδικές πληροφορίες για την πράξη

Γενικές αρχές για την εξασφάλιση κατάλληλων πόρων υπό τη μορφή τακτικά καταρτιζόμενου και
εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία αναφορικά με τον τομέα παροχής
συμβουλών. Προσδιορισμός των στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.4. Επαληθευσιμότητα και ελεγξιμότητα των μέτρων ή/και των τύπων πράξεων
8.2.2.4.1. Κίνδυνος(-οι) στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων

Αναφέρονται σε επίπεδο υπομέτρου

8.2.2.4.2. Δράσεις μετριασμού

Αναφέρονται σε επίπεδο υπομέτρου.

8.2.2.4.3. Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Το μέτρο των συμβουλών είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2007-2013 αλλά δεν είχε φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Η ενίσχυση μέσω του μέτρου εκτός από την παροχή συμβουλών και της επιμόρφωσης των
συμβούλων αναμένεται να προσδώσει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα που απαιτεί το μέτρο για να
υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Η υποχρεωτική επιλογή των δικαιούχων μέσω διαγωνισμού υποβολής
προσφορών διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη μετέπειτα ορθή εφαρμογή του μέτρου.

8.2.2.5. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού ή του ποσοστού στήριξης, κατά περίπτωση
Δεν απαιτείται.

8.2.2.6. Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο
Γενικές αρχές για την εξασφάλιση κατάλληλων πόρων υπό τη μορφή τακτικά καταρτιζόμενου και
εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία αναφορικά με τον τομέα παροχής
συμβουλών. Προσδιορισμός των στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
Γενικές αρχές για τη διασφάλιση των κατάλληλων πόρων υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και
εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία, όσον αφορά τα πεδία στα οποία
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παρέχουν συμβουλές.
«Τακτικά εκπαιδευόμενο προσωπικό»: Οι πάροχοι των γεωργικών συμβουλών πρέπει να διαθέτουν
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση (τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια) ανάλογα με τις ανάγκες των δομών παροχής
συμβουλών, που θα διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της παροχής συμβουλών.
«Εξειδικευμένο προσωπικό»: Το προσωπικό των φορέων παροχής συμβουλών, των δημιουργούμενων
υπηρεσιών και των φορέων κατάρτισης συμβούλων, είναι κατ’ ελάχιστο κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχετικό πεδίο, όπως προβλέπεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομέτρου 2.1.
«Συμβουλευτική εμπειρία»: Οι πάροχοι των συμβουλών πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εξάμηνη
συμβουλευτική εμπειρία μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, σε σχετικό πεδίο με
αυτά των πακέτων συμβουλών.
«Συμβουλευτική αξιοπιστία»: Στους παρόχους των συμβουλών πρέπει να μην έχουν υποβληθεί κυρώσεις
για πειθαρχικά παραπτώματα προερχόμενα από την παροχή συμβουλών. Επίσης η αξιοπιστία ελέγχεται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και ορθή παροχή τους.
Εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα, που
πρόκειται να ωφεληθεί από τις συμβουλές.
Σε περίπτωση που η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνεται από ομάδες παραγωγών ή άλλες
οργανώσεις, η συμμετοχή σε αυτές (τις ομάδες ή οργανώσεις) δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την
πρόσβαση στην υπηρεσία. Η συνεισφορά μη μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της σχετικής
ομάδας ή οργάνωσης πρέπει να περιορίζεται στο κόστος παροχής της υπηρεσίας.

8.2.2.7. Άλλες σημαντικές παρατηρήσεις σχετικές με την κατανόηση και την εφαρμογή του μέτρου
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