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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Yπερκάλυψη των στόχων του κανόνα ν+2 για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
 ανακοινώνει ότι με συντονισμένη προσπάθεια των υπηρεσιών και εργαζομένων, μέχρι και την τελευταία ημέρα του
 2013, επιτεύχθηκαν οι στόχοι απορρόφησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του
 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους προς
 όφελος των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, η συνολική απορροφηθείσα Δημόσια δαπάνη και για τα δυο Προγράμματα ανήλθε σε 579,5 εκατ. ευρώ
 υπερκαλύπτοντας τους ετήσιους στόχους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α), σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία
 απολογισμού, το 2013 οι πληρωμές ανήλθαν σε 557,6 εκατ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, δηλαδή επιτεύχθηκε ο
 στόχος να μη χαθεί φέτος ούτε ένα ευρώ Κοινοτικών πόρων. Οι προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας του ΥπΑΑΤ,
 για την απορροφησιμότητα του προγράμματος επικεντρώθηκαν: στην απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και των
 διαδικασιών υλοποίησης των έργων, στην ενεργοποίηση και λειτουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,
 στη σημαντική επιτάχυνση των επενδυτικών Μέτρων και του προγράμματος Leader, στην έγκριση της τροποποίησης
 του Προγράμματος, στην πληρωμή του συνόλου των εξισωτικών αποζημιώσεων, στη συστηματική παρακολούθηση
 των έργων και της πορείας υλοποίησής τους και τέλος στην εντατικοποίηση των ελέγχων και των πληρωμών των
 έργων.

Αντίστοιχα για το Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.Α.Λ.) οι πληρωμές ξεπέρασαν τον ετήσιο στόχο μετά
 την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Μεταποίησης.

Σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για τη χώρα μας, η συμβολή του ΥπΑΑΤ με το Π.Α.Α. και το ΕΠΑΛ στην
 αναζωογόνηση της Ελληνικής αγροτικής και αλιευτικής οικονομίας είναι κομβικής σημασίας, με την καθαρή εισροή
 πολύτιμων κοινοτικών πόρων με πολλαπλασιαστικά ευεργετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία των νέων προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και
 την Αλιεία για την περίοδο 2014-2020.

Με αφορμή την υπερκάλυψη των στόχων για την τήρηση του κανόνα ν+2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 2007-2013, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη
 δήλωση:

«Η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, στη
 δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, όχι μόνο βοηθά τον αγροτικό κόσμο και όλους όσοι δραστηριοποιούνται τόσο στον
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 πρωτογενή τομέα, όσο και στο δευτερογενή της μεταποίησης και στα τεχνικά έργα κ.ά., αλλά και κατ’ επέκταση την εθνική
 οικονομία.

Παράλληλα, η έγκαιρη επίτευξη των στόχων διασφαλίζει ότι δεν θα χαθούν καθόλου πόροι που είναι τόσο απαραίτητοι για
 την ανάπτυξη της γεωργίας και του τόπου μας σήμερα.

Ο στόχος υπερκαλύφθηκε και για τον τομέα της αλιείας, όπου πραγματοποιήσαμε αντίστοιχες και συντονισμένες
 προσπάθειες, για την καλύτερη αξιοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων. Για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να
 έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επικεφαλής και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών
 του Υπουργείου, της Ειδικής Γραμματείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Περιφερειακών Φορέων Υλοποίησης».
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