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8.2.1.3.3. 1.3  

Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και δάση 
 
Επιμέρους μέτρο: 

 1.3 - στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη διαχείριση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση 
 
8.2.1.3.3.1. Περιγραφή του τύπου πράξης 

Οι ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν εργαλείο υποστήριξης 
της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες στο Καθεστώς 1.3 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, προσθέτοντας σε αυτές εμπειρίες και καλές πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε άλλες χώρες 
 
Το Καθεστώς 1.3 αποσκοπεί στην υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων που 
απασχολούνται στη γεωργία και δασοκομία και καλύπτει τους τομείς/κλάδους της αγροτικής 
οικονομίας που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι δράσεις του 
Καθεστώτος 1.3 απευθύνονται, χωρίς αποκλεισμό, σε όλους τους γεωργούς και 
δασοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα ανσυμμετέχουν σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. 
Πέραν της τεχνικής, των νέων μεθόδων παραγωγής και της νέας τεχνολογίας, η κατάρτιση 
πρέπει να επεκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, την τυποποίηση, τη συσκευασία, τις Οργανώσεις Παραγωγών ή άλλες 
μορφές οργάνωσης, τους τρόπους διάθεσης των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών κ.α. Το Καθεστώς 1.3 περιλαμβάνει δύο δράσεις: 
 
Δράση Α  
Την παραμονή και συμμετοχή, διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών 
στις εργασίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων χώρα της Ε.Ε ή γειτονικής τρίτης χώρας, με στόχο 
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους 
διαχείρισης. 
Στόχος είναι η εμπλοκή των γεωργών ή δασοκαλλιεργητών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, από τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την εμπορία των τελικών 
προϊόντων. Η εμπειρία αυτή θα ενισχύσει τις γνώσεις τους και θα συμβάλει στην υιοθέτηση 
ιδεών για βελτίωση της διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης ή των δασών που 
διαχειρίζονται. 
 
Δράση Β  
Την επίσκεψη διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών, σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ή δάση χώρας της Ε.Ε ή γειτονικής τρίτης χώρας. 
Κατά τις επισκέψεις αυτές θα συναντηθούν με άλλους γεωργούς ή δασοκαλλιεργητές, θα 
συζητήσουν μαζί τους για εξειδικευμένα θέματα και θα γνωρίσουν νέες ή διαφορετικές 
τεχνολογικές εφαρμογές και μεθόδους. 
Η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Α δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 
και μεγαλύτερη των είκοσι έξι (26) ενώ για τη Δράση Β δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
οκτώ (8) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15). 
Οι δικαιούχοι Οργανισμοί υποβάλλουν την αίτηση τους στην οποία θα πρέπει να 
καταγράφονται, οι στόχοι του προγράμματος, να περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα 
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ανταλλαγής ή επίσκεψης με όλες τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, τα στοιχεία 
και περιγραφή των δραστηριοτήτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών στους 
οποίους θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη ή ανταλλαγή, καθώς και του οργανισμού υποδοχής. 
Θα προσκομιστούν επίσης στοιχεία για τα άτομα που θα  συμμετέχουν σε αυτή, ώστε να 
αποδεικνύεται η σχέση της εργασίας τους με το πρόγραμμα. 
Κάθε Οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μια αίτηση για οργάνωση προγράμματος 
ανταλλαγής και επίσκεψης για κάθε προκήρυξη. Μια αίτηση περιλαμβάνει μόνο ένα 
πρόγραμμα. Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25). Εάν ο αριθμόςείναι μεγάλος, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μέχρι δύο αποστολές, για το ίδιο πρόγραμμα. 
Ο δικαιούχος Οργανισμός έχει την πλήρη ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης του 
προγράμματος ανταλλαγών και επισκέψεων. 
Πέραν του ελέγχου του κατά πόσον η αίτηση τηρεί τις πρόνοιες του Καθεστώτος 1.3., το 
πρόγραμμα θα αξιολογείται από ομάδα αξιολογητών. Για το σκοπό αυτό θα οριστούν 
αξιολογητές και θα καθοριστεί η όλη διαδικασία αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνονται στην 
προκήρυξη του Καθεστώτος. Παρέχεται η δυνατότητα στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ εάν το 
κρίνει αναγκαίο να θεσπίσει μοριοδότηση των αιτήσεων, η οποία πρέπει να δημοσιοποιηθεί. 
Ο Οργανισμός, μετά την έγκριση του υποβληθέντος προγράμματος, προχωρεί στην 
υλοποίηση του. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης , ο δικαιούχος Οργανισμός οφείλει να 
ετοιμάσει έκθεση με την οποία θα αποδεικνύει την εφαρμογή του προγράμματος. Η έκθεση θα 
αποτελεί απαραίτητο αποδεικτικό για την καταβολή της οικονομικής επιχορήγησης. 
 
8.2.1.3.3.2. Είδος στήριξης 
Η επιχορήγηση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που 
σχεδίασαν, αιτήθηκαν και υλοποίησαν, μετά από έγκριση, το πρόγραμμα ανταλλαγής και 
επισκέψεων. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και αφού προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά. 
 
Δικαιούχοι 
Οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι έχουν ως πεδίο ενασχόλησης τους το γεωργικό 
ή/καιδασοκομικό τομέα δύνανται να καταστούν Δικαιούχοι του Καθεστώτος 1.3 εφόσον 
εγκριθεί η αίτηση που υπέβαλαν για διοργάνωσης προγράμματος επίσκεψης και ανταλλαγής. 
Νομική υπόσταση έχει ο Οργανισμός που έχει κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από 
την κυπριακή νομοθεσία, π.χ. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, σύνδεσμοι παραγωγών, 
Ομάδες Τοπικής Δράσης, Εταιρεία, Συνεταιρισμός, Σωματείο, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, 
Συντεχνία, και να είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. 
Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για συμμετοχή στο 
Καθεστώς 1.3. 
 
8.2.1.3.3.5. Επιλέξιμες δαπάνες 
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες, όπως: 
1. Έξοδα οργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης. Περιλαμβάνει την αποζημίωση του 
δικαιούχου για τη χρησιμοποίηση του προσωπικού του για την οργάνωση του προγράμματος, 
τα διάφορα έξοδα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό, όπως τηλέφωνα, φαξ, έντυπο υλικό, 
την αποζημίωση του οργανισμού ή/και της γεωργικής εκμετάλλευσης με την οποία ο 
δικαιούχος θα συνεργαστεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος, τις μετακινήσεις των 
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, την αμοιβή του 
συνοδού-εκπαιδευτή. 
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2. Έξοδα συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά, καθώς 
και τα έξοδα διαβίωσης των συμμετεχόντων που καλύπτουν σίτιση και διαμονή. 
Όλες οι δαπάνες του Καθεστώτος 1.3 θα υπολογιστούν με τη μέθοδο του κόστους ανά 
μονάδα (unit cost) και θα δημοσιοποιηθούν κατά την προκήρυξη του Καθεστώτος. Ο τρόπος 
καταβολής της ενίσχυσης θα γίνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών που θα 
αποδεικνύουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα ανταλλαγών και επισκέψεων το 
οποίο υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο οργανισμό μετά την έγκριση του. 
Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να αιτηθούν προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 
63 του Κανονισμού 1305/2013. 
Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης γίνεται με τη μέθοδο του κόστους ανα 
μονάδα (unit cost). 
Για τον καθορισμό του κόστους ανά μονάδα, για τις επιλέξιμες δαπάνες, του Καθεστώτος 1.3 
θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus+, που αναπτύσσει παρόμοιες δράσεις. 
Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος 
Erasmus+ που περιλαμβάνονται στον οδηγό του, ημερομηνίας έκδοσης 19/12/2014, που 
δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της. Οι 
πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τους οικονομικούς πίνακες που διαμόρφωσε η Εθνική 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+ της Κύπρου και οι οποίοι βασίζονται στους 
χρηματοδοτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πίνακες αυτοί είναι ανερτημένοι 
στην ιστοσελίδα http://www.erasmusplus.cy/Proskliseis και περιλαμβάνουν τιμές για δαπάνες 
ταξιδίου και δαπάνες οργάνωσης.  
Στην Κύπρο το πρόγραμμα Erasmus +, υλοποιείται απο το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και ο Οργανισμός Νεολαία Κύπρου (ΟΝΕΚ). Στα 
πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσονται δράσεις παρόμοιες με το Καθεστώς 1.3, 
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
οικονομικοί κανόνες που διαμορφώθηκαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
8.2.1.3.3.6. Όροι επιλεξιμότητας 
Οι δικαιούχοι του Καθεστώτος 1.3 πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
Δημοκρατία, να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο και να έχουν τη δυνατότητα 
νακαλύψουν όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. 

 
γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα.  

ανταλλαγών και 
επισκέψεων, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
1. συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των αιτήσεων. 
2. συμμόρφωση με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. 
3. η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιανδήποτε χώρα της Ε.Ε. καθώς και σε 
γειτονικές τρίτες χώρες. 
4. να υπάρχει συνεργασία με αξιόπιστο οργανισμό στη χώρα υποδοχής που διαθέτει εμπειρία 
και επαγγελματική επάρκεια σε θέματα κατάρτισης γεωργών ή δασοκαλλιεργητών. 
Στην αίτηση πρέπει να καταγράφονται, οι στόχοι του προγράμματος και αναλυτικά οι 
δραστηριότητες προγράμματος, η επιλογή των συμμετεχόντων σε ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγών και επισκέψεων που οργανώνει ένας δικαιούχος Οργανισμός πρέπει να γίνεται 
με τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Οι συμμετέχοντες να είναι διαχειριστές γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή 
δασών. 
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2. το πεδίο δραστηριότητας της εκμετάλλευσης τους να συνάδει με το πρόγραμμα 
ανταλλαγών ή επισκέψεων 
Τονίζεται ότι κάθε άτομο δικαιούται να συμμετέχει στο Καθεστώς 1.3, μόνο μια φορά, για την  
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
 
8.2.1.3.3.7. Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 
Για την επιλογή των Οργανισμών που θα αναλάβουν την οργάνωση και υλοποίηση ενός 
προγράμματος ανταλλαγών και επισκέψεων τίθενται οι κάτωθι προτεραιότητες: 
1. Οργανισμοί που αιτούνται την οργάνωση προγραμμάτων, τα οποία εξυπηρετούν τους 
στόχους  του ΠΑΑ 2014-2020, όπως: 

 

ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ) 
 

οστασία του περιβάλλοντος 
 

 
 

Παραγωγών) 
 
2. Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων που έχουν εγκριθεί 
σε Μέτρα του ΠΑΑ όπως «Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών» και «Επενδύσεις στις 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 
3. Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων με πλήρη 
απασχόληση, στο γεωργικό ή δασοκομικό τομέα. 
4. Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων που διαθέτουν 
ικανοποιητικό μέγεθος εκμετάλλευσης. 
5. Η ηλικία των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγών και επισκέψεων. 
 
8.2.1.3.3.8. (Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης 
Η ενίσχυση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 


