
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ)
Από το 2015, όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

30 % των άμεσων ενισχύσεων για να χρηματοδοτήσουν γεωργούς 
για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές («οικολογικοποίηση»). 

Εάν είστε παραγωγός βιολογικών προϊόντων, δεν θα χρειαστεί 
να αλλάξετε τις πρακτικές σας για να συμμορφωθείτε 

με την οικολογικοποίηση.

Πληροφόρηση σχετικά 
με τη βιολογική γεωργία 

στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ
Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ 

είναι διαθέσιμη σε ενώσεις 
βιολογικής γεωργίας, γεωργικούςς 

συνσυνεταιρισμούς, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και άλλους φορείς 
προκειμένου να τους στηρίξουν 

να επεξηγήσουν τη βιολογική 
γεωργία στο πλαίσιο της νέας 

ΚΓΠ στο κοινό, τους γεωργούς και 
άλλους που δραστηριοποιούνται 

σε αγροτικές περιοχές.

Σχέδιο Προώθησης 
Κατανάλωσης Φρούτων 

και Λαχανικών στα Σχολεία 
(SFVS) και Σχέδιο Προώθησης 

Κατανάλωσης Γάλακτος 
στα Σχολεία (SMS)

Η ΕΕ χρηματοδοτεί εθελοντικά σχέδια που 
επιτρέπουν στα σχολεία να προμηθεύονται 
βιολογικά προϊόντα και να ενσωματώνουν 

θέματα σχετικά με βιολογικά προϊόντα.

Αυτή η χρηματοδοτική δυνατότητα 
ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών 
και της βιολογικής γεωργίας και βοηθάει 
να εξασφαλιστεί η ζήτηση για βιολογικά 

προϊόντα μακροπρόθεσμα.

Έρευνα και Καινοτομία
Στήριξη για να συνεργαστούν ομάδες γεωργών, ερευνητών, συμβούλων, 
επιχειρήσεων, ΜΚΟ κ.λπ. από αγροτικές περιοχές, σε καινοτομικά έργα μέσω 
EIP AGRI. Η χρηματοδότηση παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ και το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020, και είναι το μεγαλύτερο Ερευνητικό πρόγραμμα Καινοτομίας της ΕΕ.

Μέτρα για την Αλιεία 
και τη Θάλασσα
Στήριξη για τη μετατροπή των 
συμβατικών παραγωγικών 
μεθόδων υδατοκαλλιέργειας 
σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (2014-2020)
Νέα στήριξη σε εν ενεργεία γεωργούς για τη μετατροπή και διατήρηση 
βιολογικών μεθόδων παραγωγής.

Τα Κράτη Μέλη οφείλουν επίσης να διαθέσουν πρόσθετη ενίσχυση 
σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και επιχειρήσεις βιολογικής 
παραγωγής μέσω μιας ποικιλίας ευέλικτων χρηματοδοτικών ευκαιριών 
για την προώθηση, παραδείγματος χάριν: συνεργασία στη διατροφική 
αλυσίδα για την προώθηση της καινοτομίας, ανάπτυξη συστημάτων 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, σύσταση ομάδων παραγωγών κ.λπ.
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Προώθηση της βιολογική γεωργίας της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε εμπορικές/διεπαγγελματικές οργανώσεις για  
την υποστήριξη της αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την 
ευρωπαϊκή βιολογική παραγωγή, τους ελέγχους και το λογότυπό της.

Μελετώνται όλων των ειδών οι δραστηριότητες προώθησης στην εσωτερική 
αγορά και σε τρίτες χώρες. Συνήθως η ΕΕ χρηματοδοτεί μέχρι 50 %, ο συμμετέχων 
τουλάχιστον 20 % και τα Κράτη Μέλη συγχρηματοδοτούν το υπόλοιπο. Γεωργία και 

Αγροτική 
Ανάπτυξη


