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Γνώση και καινοτομία 

στη Γεωργία, τη 

δασοκομία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Ανταγωνιστικότητα 

όλων των τύπων 

Γεωργίας και 

βιωσιμότητα των 

εκμεταλλεύσεων

Η οργάνωση της 

αλυσίδας τροφίμων και 

η διαχείριση κινδύνων 

στη Γεωργία

Γεωργία και 

οικοσυστήματα 

Αποδοτικότητα των 

πόρων και μεταστροφή 

προς μία οικονομία 

χαμηλών εκπ. Διοξ. του 

άνθρ. με ανθεκτικότητα 

στην αλλαγή του 

κλίματος στους τομείς 

της Γεωρ. και των 

τροφίμων

Κοινωνική ένταξη, 

φτώχεια και 

οικονομική ανάπτυξη 

στις αγροτικές 

περιοχές 

Α

Προώθηση της 

καινοτομίας, της 

συνεργασίας και της 

ανάπτυξης της βάσης 

γνώσεων στις 

αγροτικές περιοχές

A

Βελτίωση της 

οικονομικής 

αποδοτικότητας όλων 

των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και 

διευκόλυνση της 

αναδιάρθρωσης και του 

εκσυγχρονισμού των 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 

προκειμένου κυρίως να 

αυξηθεί η συμμετοχή και 

η επικέντρωση στην 

αγορά, καθώς επίσης και 

η διαφοροποίηση της 

γεωργίας

Α

Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των 

πρωτογενών 

παραγωγών με την 

καλύτερη ενσωμάτωσή 

τους στην αλυσίδα 

γεωργικών προϊόντων 

διατροφής μέσω της 

ανάπτυξης συστημάτων 

ποιότητας και της 

προσθήκης αξίας στα 

γεωργικά προϊόντα, της 

προώθησής τους σε 

τοπικές αγορές σε 

μικρές αλυσίδες 

εφοδιασμού, σε ομάδες 

παραγωγών και σε 

διεπαγγελματικές 

οργανώσεις

Α

Αποκατάσταση, 

διατήρηση και 

ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των περιοχών του 

δικτύου Natura 2000, 

και εντός περιοχών 

που αντιμετωπίζουν 

φυσικά ή άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα, της 

γεωργίας υψηλής 

φυσικής αξίας και της 

κατάστασης των 

ευρωπαϊκών τοπίων

Α

Αύξηση της 

αποδοτικότητας της 

χρήσης νερού στη 

γεωργία

Α

Διευκόλυνση της 

διαφοροποίησης, της 

δημιουργίας και της 

ανάπτυξης μικρών 

επιχειρήσεων, καθώς 

και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας

Β

Ενίσχυση των δεσμών 

μεταξύ της γεωργίας, 

της παραγωγής 

τροφίμων, της 

δασοκομίας και της 

έρευνας και 

καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένου 

του στόχου της 

βελτιωμένης 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και 

αποδοτικότητας

B

Διευκόλυνση της 

εισόδου εξειδικευμένων 

γεωργών στον γεωργικό 

τομέα και ειδικότερα 

ανανέωση των γενεών

Β

Στήριξη της πρόληψης 

και διαχείρισης 

κινδύνων στη γεωργική 

εκμετάλλευση

Β

Βελτίωση της 

διαχείρισης των 

υδάτων, 

συμπεριλαμβανομένης 

της διαχείρισης των 

λιπασμάτων και των 

φυτοφαρμάκων

Β

Αύξηση της 

αποδοτικότητας της 

χρήσης ενέργειας στον 

τομέα της γεωργίας και 

της μεταποίησης 

τροφίμων

Β

Προώθηση της τοπικής 

ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές

Γ

Προώθηση της διά βίου 

μάθησης και της 

επαγγελματικής 

κατάρτισης στους 

τομείς της γεωργίας και 

της δασοκομίας

Γ Γ

Πρόληψη της 

διάβρωσης του 

εδάφους και βελτίωση 

της διαχείρισης του 

εδάφους

Γ

Διευκόλυνση της 

παροχής και χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 

υποπροϊόντων, 

αποβλήτων, 

υπολειμμάτων και 

λοιπών πρώτων υλών 

εκτός των τροφίμων για 

τους σκοπούς της βιο-

οικονομίας

Γ

Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας, της 

χρήσης και της 

ποιότητας των 

τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 

αγροτικές περιοχές

Δ

Μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τη 

γεωργία

Ε

Προώθηση της 

διατήρησης και 

δέσμευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα 

στη γεωργία και τη 

δασοκομία


