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ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής Προενταξιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης IPA II στην 
Αλβανία  

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την τελική έγκριση για την έναρξη εφαρμογής 

του Προενταξιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης IPA II στην Αλβανία, μέσω του οποίου θα 
διατεθούν πόροι ύψους 94 εκ. ευρώ σε παραγωγούς και γεωργικές μονάδες της χώρας για την υλοποίηση 
επενδυτικών προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020. 

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Προγράμματος IPA ΙΙ είναι η παροχή βοήθειας κατά την εφαρμογή 
του κοινοτικού κεκτημένου, όσον αφορά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην ομαλή προσαρμογή του 
αγροτικού τομέα και των γεωργικών περιοχών της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Από το συνολικό ποσό 
που θα διατεθεί, τα 71 εκ. ευρώ αποτελούν κοινοτικούς πόρους, ενώ τα 23 εκ. ευρώ θα προέλθουν από 
τον κρατικό Προϋπολογισμό.  

Παράλληλα, η α/Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα για το έτος 
2018, το οποίο είναι το σημαντικότερο των τελευταίων ετών και περιλαμβάνει τομεακές δράσεις για την 
γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική μεταποίηση. Εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών 
γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, τον περιορισμό των εισαγωγών και την 
υιοθέτηση  προτύπων ασφάλειας τροφίμων. 

Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι το Γραφείο μας έχει καταγράψει το έντονο ενδιαφέρον της 
αλβανικής πλευράς   για διμερή συνεργασία, ιδίως σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε όλους τους 
παραπάνω τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης 
των σχετικών προγραμμάτων μέσω του αλβανικού κρατικού προϋπολογισμού και του  Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος IPA II.  

Επίσης, στο πλαίσιο των ανωτέρω εκτιμήσεων, έχουμε ήδη προσεγγίσει τους αρμόδιους 
αλβανικούς φορείς, ήτοι το α/Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το Εθνικό Συμβούλιο 
Αγροβιομηχανίας (KASH), καθώς και ελληνικές επιχειρήσεις ιδίως του κλάδου συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα έχουμε υλοποιήσει σχετικές προωθητικές και δράσεις 
και ενημερωτικές ημερίδες με σκοπό τη συνεργασία. (βλ. σημείωμα Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων στο 
σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/63031 ). 

Το α/Υπουργείο Γεωργίας και η Υπηρεσία Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται να 
ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα IPA II, στους εξής 
επιμέρους τομείς:  

1.      «επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων»,  
2.      «επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό που αφορά στην μεταποίηση και στην προώθηση αγροτικών και 

αλιευτικών προϊόντων» και 
3.      «διαφοροποίηση αγροτικών καλλιεργειών και επιχειρηματική ανάπτυξη».  

 
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Υπηρεσίας Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης), η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 30η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την 30η Ιανουαρίου 2019. Θα 
επανέλθουμε προσεχώς μόλις λάβουμε σχετική πληροφόρηση επί της διαδικασίας υποβολής. 
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