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Φίλε/η Αγρότη/Αγρότισσα,

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει σαν στόχο και καταβάλει κάθε δυνατή προσπά-

θεια για την αναζωογόνηση του αγροτικού της τομέα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις 

αγροτικές περιοχές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων 

της, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την άσκηση της γεωργικής δρα-

στηριότητας, αλλά και την ανάπτυξη συμπληρωματικών οικονομικών δραστηριοτήτων 

στις αγροτικές περιοχές με στόχο την τόνωση της απασχόλησης.

 Στην προσπάθεια μας αυτή έρχεται αρωγός το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014 - 2020, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του οποίου θα διαχειρισθεί η Περιφέ-

ρεια.

 Τα μέτρα που θα υλοποιηθούν με την ευθύνη της Περιφέρειας περιλαμβάνουν 

τρείς επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:

• Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων 

• Βελτίωση των αγροτικών και δασικών υποδομών 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών

 και παροχή ενισχύσεων προς ιδιώτες για τη διαφοροποίηση της τοπικής

 οικονομίας μέσω της προσέγγισης Leader.  

Με την πεποίθηση ότι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών μας θα βοηθή-

σει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ 2014 - 2020, προχωρούμε, σε 

πρώτη φάση, στην παρούσα έκδοση η οποία αποτελεί ένα συνοπτικό περίγραμμα των 

δυνατοτήτων που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 στους 

απασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα και στους κατοίκους των αγροτικών περι-

οχών με στόχο την προετοιμασία των προτάσεων τους.

 Ο οδηγός αυτός αποτελεί την πρώτη έκδοση της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των 

πρωτοβουλιών που θα αναλάβει για την ευρεία δημοσιότητα των Μέτρων του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. 

 Πριν την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από τις επιμέ-

ρους κατηγορίες δικαιούχων των Μέτρων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, θα εκδίδο-

νται ενημερωτικοί οδηγοί που θα περιλαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση για τους 

όρους και της προϋποθέσεις ένταξης. 

 Παράλληλα, η Περιφέρεια δημιουργεί μια ηλεκτρονική σελίδα που θα δημο-

σιεύονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο αγρότης, ο επι-

χειρηματίας και ο κάτοικος των αγροτικών περιοχών, ώστε να μπορούν έγκαιρα να 

προετοιμάσουν τις προτάσεις τους, ενώ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας 
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στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 

έχουν συσταθεί ειδικά Τμήματα τα οποία θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ΠΑΑ 

2014 - 2020 και θα δίδουν κάθε δυνατή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους 

αγρότες.

 Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο 

παρελθόν στην υλοποίηση των έργων. 

 Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων 

που θα επιτρέψουν στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της Στερεάς Ελλάδας να 

προσαρμόσουν τις εκμεταλλεύσεις τους στις αυξημένες περιβαλλοντικές υποχρεώ-

σεις που εισάγει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η επιδείνωση του κόστους των συντε-

λεστών παραγωγής. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εντεινόμενη πίεση στις τιμές 

των γεωργικών προϊόντων και τη μείωση της άμεσης στήριξης που παρέχει ο πρώτος 

Πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

μείωση το πληττόμενο από ατυχείς επιλογές γεωργικό εισόδημα. 

 Το στοίχημα για τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών και την δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια είναι μεγάλο, αλλά πιστεύω ότι με την προ-

σπάθεια και τη συνεργασία όλων μας, θα τα καταφέρουμε. 

                                                     

Κώστας Μπακογιάννης 

Περιφερειάρχης Στέρεας Ελλάδας
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ΜΕΤΡΟ 4

Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία
του Ενεργητικού
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα 

και δράσεις: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση / εμπορία 
και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΔΡΑΣΗ 4.1.1

Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα

της εκμετάλλευσης

ΔΡΑΣΗ 4.1.2

Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ύδατος

ΔΡΑΣΗ 4.1.3

Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στη 

χρήση ΑΠΕ καθώς και 

στην προστασία του 

περιβάλλοντος

ΔΡΑΣΗ 4.2.1

Μεταποίηση, εμπορία 

και ανάπτυξη με 

τελικό προϊόν εντός 

του Παραρτήματος Ι 

(γεωργικό προϊόν)

ΔΡΑΣΗ 4.2.2

Μεταποίηση, εμπορία 

και ανάπτυξη με τελικό 

προϊόν εκτός του 

Παραρτήματος Ι

(μη γεωργικό προϊόν)

ΔΡΑΣΗ 4.2.3

Μεταποίηση, εμπορία 

και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων από 

επαγγελματίες αγρότες
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

  ΔΡΑΣΗ 4.1.1

  Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

  της εκμετάλλευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς ποιοτικά 

γεωργικά προϊόντα, τα οποία θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα 

διευκολύνουν την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές 

απαιτήσεις των καταναλωτών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•  Επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία

•  Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020

•  Νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

  Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί

  να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α  Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να έχουν οικονομικό μέγεθος σε όρους

  τυπικής απόδοσης μεγαλύτερο από 8.000€ ετησίως (standard output)

Β  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

  τους και να μην είναι συνταξιούχοι

Γ  Οι επενδύσεις θα πρέπει:

  - Να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση

  τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί

  ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης

  - Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

  - Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης

  Προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά   

  και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές

  στην κλιματική αλλαγή

•  Οικονομικό μέγεθος

  Προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση

  μεταξύ 8.000 και 25.000€

•  Αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας

•  Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση

•  Καινοτομία

•  Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των

  ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη

  τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων 

ανέρχεται έως 2.000.000€.

  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης 

να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις του 

υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000€ το οποίο

για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000€.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% (δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Αγορά γης

  (αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και

  για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις

  το όριο ανέρχεται έως 15%)

•  Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού

  εξοπλισμού
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•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

•  Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

•  Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού  και ανθοκομικού αυτοκινήτου

•  Γενικές Δαπάνες

  (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης

  πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση

  αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

  ΔΡΑΣΗ 4.1.2

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

  ΥΔΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιδιώκεται η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών

με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης 

της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και 

στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού 

γεωργού. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α  Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να πληρούν τους όρους και τις υποχρεώσεις

  που αφορούν την κατάσταση υπόγειων ή επιφανειακών υδατικών σωμάτων

  που θα επηρεαστούν από την επένδυση και ορίζονται από το αντίστοιχο Σχέδιο

  Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής (άρθρο 46, Καν. 1305/2013)

Β  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

  τους και να μην είναι συνταξιούχοι

Γ  Οι επενδύσεις θα πρέπει:

  - Να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 του

  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, με κυριότερο όρο την

  ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την αίτηση ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου,
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  με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση

  - Τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης

  να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση

  τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς επενδύσεις για τις οποίες μπορεί

  να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία

  εγκατάστασης

  - Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

  - Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος (δυνητικό και πραγματικό) μεγαλύτερο

  από τα οριζόμενα στο άρθρο 46, Καν. 1305/2013

•  Εκμετάλλευση που βρίσκεται σε ευπρόσβλητη από τη νιτρορυπανση ζώνη

  (περιοχή της Οδηγίας 91/676)

•  Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες

•  Η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση

  έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται 

έως 500.000€.

  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης 

να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις του 

υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000€ το οποίο

για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000€.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ανάλογα με τη κατάσταση του υδατικού σώματος όσον αφορά τη ποσότητα.

(η ένταση ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

Α  Καλή κατάσταση του υδατικού σώματος

  Δυνητική εξοικονόμηση νερού ≤ 20%: ποσοστό ενίσχυσης 35%

  Δυνητική εξοικονόμηση νερού > 20%: ποσοστό ενίσχυσης 40%
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Β  Λιγότερο από καλή κατάσταση του υδατικού σώματος

  Δυνητική εξοικονόμηση νερού ≤ 25%: ποσοστό ενίσχυσης 35%

  Δυνητική εξοικονόμηση νερού > 25%: ποσοστό ενίσχυσης 40%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού

  εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος

•  Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

•  Γενικές Δαπάνες

  (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης

  πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων

  αδειοδοτήσεων)

  ΔΡΑΣΗ 4.1.3

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ

  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να συμβάλουν στην αειφορία του 

περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος. Η υλοποίηση επενδύσεων σε 

ΑΠΕ αφορούν αποκλειστικά τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων που θα συμβάλλουν 

προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα καθώς

και η εξοικονόμηση ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού 

γεωργού. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α  Να υφίσταται γεωργική εκμετάλλευση

Β  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
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  τους και να μην είναι συνταξιούχοι

Γ  Οι επενδύσεις θα πρέπει:

  - Τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης

  να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση

  τις υλοποιούμενες από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί

  ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης

  - Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

  - Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις

•  Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση

  και ανάλογα με την κατηγορία

•  Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις

•  Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση

  των εκπομπών αερίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000€

(200.000€ για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων). Για συλλογικές επενδύσεις

το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000€.

  Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης 

να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις του 

υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000€ το οποίο

για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000€.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% (δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης

  αποβλήτων της εκμετάλλευσης

•  Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων

  και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση

  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της

  εκμετάλλευσης

•  Γενικές Δαπάνες

  (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης

  πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση

  αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση / εμπορία 
και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

  ΔΡΑΣΗ 4.2.1

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων (εντός του Παραρτήματος Ι, γεωργικό προϊόν), καθιστώντας τα πιο 

ελκυστικά στον καταναλωτή. Με τη παρούσα δράση επιδιώκεται μεταξύ των 

άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο 

της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και 

δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

•  Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

  (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή

  κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών,

  μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

•  Γάλα

  (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

•  Αυγά
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  (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

•  Διάφορα Ζώα

  (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)

•  Ζωοτροφές

  (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

•  Δημητριακά

  (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

•  Ελαιούχα Προϊόντα

  (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

•  Οίνος

•  Οπωροκηπευτικά

•  Άνθη

  (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

•  Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

•  Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

•  Ξύδι

  (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, 

μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων

και μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων στους ανωτέρω τομείς. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής :

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη)

  που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

  εκτός ζωοτροφών

•  Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 10.000.000€

•  Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης

  που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα
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•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται

  προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

  Επιτροπής

•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει

  εκδοθεί ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού για παραβάσεις

  των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα

  προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων

  με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον

•  Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)

•  Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή

  στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

•  Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

•  Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς

•  Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους

  πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας,

  όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3

•  Εξοικονόμηση ύδατος

•  Αύξηση θέσεων απασχόλησης

•  Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ύψος χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 10.000.000€.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% (δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις

  γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού

  κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές

  εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
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•  Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται

  οι ανάγκες της μονάδας. Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες

  αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που

  εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

•  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση

  αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

•  Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων

  για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης

•  Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία

  προϊόντων

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης

  (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)

•  Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς

  τις μονάδες αδρανοποίησης, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση,

  επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων

  σφαγής

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς. (όπως ISO, HACCP)

•  Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

•  Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,

  απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση

  της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα

  πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία

  της επένδυσης λογισμικού

•  Γενικές δαπάνες

  (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

  ΔΡΑΣΗ 4.2.2

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

  ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων (εκτός του Παραρτήματος Ι, μη γεωργικό προϊόν), καθιστώντας τα πιο 

ελκυστικά στον καταναλωτή. Με το παρόν μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων 

η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά 

και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο 
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της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα είναι 

καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση 

ποιότητας ζωής, η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

•  Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

•  Ζυθοποιία

•  Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

  (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

•  Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•  Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•  Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής

  προέλευσης

•  Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων

  κοσμετολογίας και διατροφής

•  Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

•  Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

•  Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)

•  Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, 

μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και 

μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων στους ανωτέρω τομείς. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής :

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση (ως πρώτη ύλη) όταν το προϊόν

  που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

•  Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 5.000.000€
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•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται

  προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

  Επιτροπής

•  Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης

  που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό Πρόγραμμα

•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους εκκρεμεί

  η έκδοση απόφασης καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων

  που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα

  ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων

  με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον

•  Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)

•  Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή

  στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

•  Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

•  Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς

•  Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους

  πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας,

  όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3

•  Εξοικονόμηση ύδατος

•  Αύξηση θέσεων απασχόλησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ύψος χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 5.000.000€.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% (δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις

  γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού

  κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές
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  εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

•  Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται

  οι ανάγκες της μονάδας

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται

  και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της

  μονάδας.

•  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά

  ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

•  Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία

  προϊόντων

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης

  (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

  (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας

  και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας

  των εγκαταστάσεων)

•  Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,

  απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση

  της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα

  πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία

  της επένδυσης λογισμικού

•  Γενικές δαπάνες

  (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

  ΔΡΑΣΗ 4.2.3

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών  

αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης προκειμένου αφενός να αυξήσουν το 

εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

•  Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
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  (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας)

•  Γάλα

  (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

•  Οίνος – Αμπελουργία (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)

•  Οπωροκηπευτικά (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)

•  Ζυθοποιία

•  Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων

  διατροφής

•  Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

•  Ξύδι

  (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

•  Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

  (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

•  Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις,

  μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και

  μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων στους ανωτέρω τομείς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επαγγελματίες αγρότες όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής :

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη)

  που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο

•  Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

  εκτός ζωοτροφών

•  Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 300.000€

•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται

  προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

  Επιτροπής. Ισχύει για όσες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν στήριξη βάσει του

  κανόνα de minimis (Καν. 1407/2013).

•  Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που

  χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα

•  Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει
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  εκδοθεί ή εκκρεμεί η απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των

  υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα 

  προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων

  με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον

•  Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)

•  Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή

  στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

•  Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

•  Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους

  πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας,

  όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3

•  Εξοικονόμηση ύδατος

•  Αύξηση θέσεων απασχόλησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 300.000€

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% (δύναται να αυξηθεί με νέα απόφαση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•  Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις

  γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού

  κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές

  εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

•  Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται

  οι ανάγκες της μονάδας

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται

  και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της

  μονάδας

•  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά
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  ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

•  Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικών προδιαγραφών ανάλογα με τα

  χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως τη συλλογή του αρχικού προϊόντος,

  τη διανομή του τελικού προϊόντος και τη μεταφορά και απομάκρυνση

  των υποπροϊόντων κυρίως για την προστασία της δημόσιας υγείας και

  του περιβάλλοντος

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

  (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας

  και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας

  των εγκαταστάσεων)

•  Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,

  απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση

  της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα

  πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία

  της επένδυσης λογισμικού

•  Γενικές δαπάνες

  (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
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ΜΕΤΡΟ 6

Ανάπτυξη Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και 
Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους 
γεωργούς

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές 
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων



2 8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους 
γεωργούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά την παροχή κατ́  αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως 

και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι 

η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν 

κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α  Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων

  αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού, ήτοι:

  • Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα

  (όπως ορίζονται παρακάτω)

  • Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση

Β  Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών

  μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

  • Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και

  τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου

  (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού

  προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς

  • Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό

  (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•  Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της

  γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και

  μέγιστη τα 4έτη

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου

  αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι εγγεγραμμένοι

  στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (βλ. οι νέοι αγρότες –

  αρχηγοί ως «νεοεισερχόμενοι» για τα φυσικά πρόσωπα και ως “εκπρόσωποι”
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  για τα νομικά πρόσωπα) καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά

  προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν

  εντός περιόδου 36 μηνών

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ

  μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

•  Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον δικαιούχο

  το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

•  Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει

  να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα

  ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα

•  Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική

  απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000€ (το όριο αυτό πρέπει

  να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση της από κοινού

  εγκατάστασης βλ. νομικά πρόσωπα) με ανώτερο όριο για το σύνολο της

  εκμετάλλευσης 100.000€. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής

  εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά

  το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.

•  Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική

  παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01)

•  Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων)

  πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και

  η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της

  μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)

•  Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό

  πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση

Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.2 και 6.3 του 

ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες, μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-

2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό 

σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται 

από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας

•  Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα

  (όπως ενδεικτικά από κοινού εγκατάσταση δύο ή περισσότερων νέων
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  γεωργών σε νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ύπαρξη

  συμφωνητικών για βιολογική ή άλλη πιστοποίηση)

•  Εισοδηματικά κριτήρια

  (όπως ενδεικτικά ενίσχυση νέων γεωργών δικαιούχων διαχειριστών με χαμηλό

  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και νομικών προσώπων με χαμηλό εταιρικό

  κεφάλαιο)

•  Χαρακτηριστικά περιοχών

  (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά)

•  Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης

  (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης)

•  Από κοινού υποβολή πρότασης για υπομέτρο 4.1

  (σε περίπτωση δυνατότητας από κοινού πρόσβασης)

•  Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου

  (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε

  στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον

  γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας,

  βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά ,επιλεγμένοι τομείς παραγωγής)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000€ έως και 22.000€ ανά δικαιούχο 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

  Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000€ για γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή 

παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα 

διαμορφώνεται έως και 22.000€ με βάση τα εξής:

A  Κατά 2.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των

  εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά

  νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών

  των κατηγοριών περιοχών

Β  Κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση)

  της εκμετάλλευσης

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100% 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 6  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1



 3 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές 
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» 

επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του 

2γενή και 3γενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα 

ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων 

απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές 

τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

  Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες «διαφοροποιημένων» μη γεωργικών 

δραστηριοτήτων του 2γενή και 3γενή τομέα:

•  Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα

  (μη τρόφιμα): ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 14-17, 20, 23,31,32

•  Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας

  λιανεμπορίου: ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 69-71,73, 85-87, 96, 47

•  Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές

  τουρισμού: ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93

•  Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα

  τρόφιμα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες

  αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις Καταστημάτων

  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής,

  λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών

  των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία):

  ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93, 47

Σε όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται:

Α  Η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων όπου εισερχόμενο και εξερχόμενο προϊόν

  ανήκει στα Προϊόντα εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ

Β  Επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν

  «φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν κενή θέση (όπως συμβολαιογράφος)

  ή πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία) λειτουργούν αποκλειστικά

  βραδινές ώρες (όπως κέντρα διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών 

εφαρμογής όπως:

•  Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών

•  Λοιπά Φυσικά πρόσωπα

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

•  Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη μη γεωργικής

  επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέα επιχείρηση) με ελάχιστη διάρκεια

  υλοποίησης τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη 

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός αγροτικών

  περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, με τον τόπο εγκατάστασης της

  επιχείρησης να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας ή έδρας

  (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) και εντός αγροτικών περιοχών

  εφαρμογής του υπομέτρου

•  Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ

  μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και

  συμπεριλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχόληση)

•  Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων

  δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000€

•  Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων (κύρια

  και δευτερεύουσες) σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και

  3γενή τομέα (όπως περιγράφονται παρακάτω). Δεν υποστηρίζεται η

  δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σύνθετο αντικείμενο όπου περιλαμβάνονται

  δραστηριότητες εκτός «επιλεγμένων τομέων», με την εξαίρεση επιχειρήσεων

  που έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ΟΜΑΔΑ

  ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ. (χωρίς να υποστηρίζονται για αυτή)

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως άλλη

  επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης,

  εξαιρούμενης της γεωργικής δραστηριότητας (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ)

•  Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό

  πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση

•  Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: δημόσιοι φορείς, μη κερδοσκοπικές

  εταιρίες, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 –20 (νέοι γεωργοί,

  μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών

  ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος του)
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  με χρηματοδότηση από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 –20 για κοινό

  επιχειρηματικό σχέδιο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού

  αυτών (εξαιρουμένων γεωργικών εργατών)

•  Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων

•  Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας

•  Εισοδηματικά κριτήρια

  (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

  ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα)

•  Χαρακτηριστικά περιοχών

  (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές, νησιωτικές ή με άλλα

  χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια)

•  Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

  (όπως ενδεικτικά χώροι εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά,

  ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης)

•  Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου

  (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις

  του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική

  ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού –

  οικοτεχνίας - πολυλειτουργικών αγροκτημάτων - οινοτουρισμού, τομείς RIS,

  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τοπικές ανάγκες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000€ έως και 20.000€ ανά δικαιούχο 

(φυσικό  πρόσωπο). Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

Α  11.000€ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών

  (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο)

Β  16.000€ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (Α)

  (π.χ. παντοπωλείο)

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000€ εφόσον η περιοχή 

μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά 

νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των 
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κατηγοριών περιοχών.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100% 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά την παροχή κατ́  αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που 

αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή 

(όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ). Λόγω του ότι οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις 

είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα με πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών 

(όπως ετεροαπασχολούμενοι, ημιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται 

τα εξής:

•  Πρόσβαση στο υπομέτρο έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις

  που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν

  επαρκή παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση

  με 5.000€ έως 7.999 € για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο

  από γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισμό στην αγορά όσο

  και τις περισσότερο δυναμικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται

  οι νέοι γεωργοί

•  Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού

  σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα έχει αναλάβει κατάλληλες

  δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης

  του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς

  και επαρκή επαγγελματικά προσόντα (με πρόβλεψη για απόκτησή τους

  μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ εφόσον δεν τα διαθέτει).

  Με την επίτευξη των παραπάνω δίδεται η καταβολή της τελευταίας δόσης

  της ενίσχυσης. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο
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  εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές).

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

•  Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη

  της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη

  και μέγιστη τα 4 έτη

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

  Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι

  εκμεταλλεύσεων

•  Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική

  απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000 € έως 7.999€ . Για το σύνολο

  της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση

  ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον

  υποψήφιο δικαιούχο.

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και

  πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές

  εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται

  στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα

  καθημερινής πρόσβασης)

•  Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό

  πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση

•  Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς,

  δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (νέοι γεωργοί,

  εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων

  «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις

  παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος

  εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020

  για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Eπάρκεια – συνάφεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής

  εμπειρίας

•  Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας

•  Συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον

  (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα

  βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα)

•  Εισοδηματικά κριτήρια

  (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό

  εισόδημα)

•  Χαρακτηριστικά περιοχών

  (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά)

•  Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης

  (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης)

•  Στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες» ή «ενεργοί»

  αγρότες

•  Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου

  (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης

  σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών

  για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής

  βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς

  παραγωγής)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι ίσο με 14.000€ ανά δικαιούχο

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100%
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ΜΕΤΡΟ 16

Συνεργασία
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.4

Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων 
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
προώθησης σε τοπικό επίπεδο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο παρόν υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις:

  Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ

  για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

  Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των

  Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα

  της γεωργίας

Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο εθνικού 

όσο περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα.

  Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματα 

του έργου τους τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και 

οποιονδήποτε ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος 

μέτρου δυνατόν προκύψουν και όχι μόνο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του 

δικτύου ΕΣΚ.

  Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση 

της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας αλλά και για την 

εκπόνηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου (project).

  Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες 

μεταξύ φορέων που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη.

  Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν και από άλλα μέτρα του 

ΠΑΑ.

  Συμπληρωματικά των δράσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ - 

πολιτική Συνοχής, παρεμβάσεις που αφορούν σε προϊόντα του αγρο-διατροφικού 

τομέα, που αποτελούν μη γεωργικό προϊόν, είτε αφορούν αποκλειστικά βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα ιδίως μέσω περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας (RIS3) 

καθώς επίσης και σε διασυνοριακό, ή ενωσιακό επίπεδο από την πολιτική της 

Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται 

ο επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 

και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

(σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο 

ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις 

και ΜΚΟ).

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι:

•  H δραστηριότητά τους συμβάλλει τουλάχιστον σε μία από τις προτεραιότητες

  της ΕΣΚ και του ΠΑΑ αλλά και στις Περιφερειακές Στρατηγικές έξυπνης

  εξειδίκευσης

•  Aποτελούν νέες μορφές συνεργασίας ή υφιστάμενες που ξεκινούν μία νέα

  δραστηριότητα

•  Yφίσταται η απαραίτητη ικανότητα στο φορέα για τη διαχείριση και υλοποίηση

  του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου

Ειδικότερα, οι επιχειρησιακές ομάδες (Ε.Ο.):

•  Aπαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη και μπορούν να

  συμβάλλουν στους στόχους των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

  της γεωργίας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 55 καν. 1305/2013

•  Tουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας,

  της κτηνοτροφίας, ή/και των τροφίμων

•  Δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό

  (παραγωγή & εμπορία γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα

  τροφίμων, εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του παραρτήματος Ι της

  Συνθήκης

•  Καταρτίζουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη που περιγράφει:  

  - Το καινοτόμο/πιλοτικό/επιδεικτικό έργο το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί,

  να τεθεί υπό δοκιμή ή να υλοποιηθεί

  - Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ

  - Το σκοπό που θα αφορά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου
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  προβλήματος με πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση μιας ευκαιρίας

  που θα οδηγήσει σε καινοτομία

  - Τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε Εθνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό

  μέσω του Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης καθώς και

  κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας του δικτύου ΕΣΚ

  που έχει δημιουργηθεί

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δράση 1

•  Σύνθεση της Ε.Ο. ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται

  που να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση

  των αποτελεσμάτων

•  Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων

•  Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά

  και ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών

•  Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων 

Δράση 2

•  Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα

•  Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα

  κατά περίπτωση που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου

•  Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας

  και αποδειγμένη διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή

•  Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά

  και ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας

•  Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα 

ακόλουθα κριτήρια γεωγραφικής δραστηριοποίησης της επιχειρησιακής ομάδας και 

του τύπου δράσης που υλοποιεί:
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ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 

100%.

  Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και 

δεν αφορούν σε παραγωγική επένδυση προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία 

των φορέων και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές το ύψος 

χρηματοδότησης αφορά το 100%.

  Για τις δαπάνες που προκύπτουν και αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις του 

Μέτρου 4 η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτό και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δράση 1

Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ και την προετοιμασία των 

επιχειρηματικών τους σχεδίων επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

•  Μελέτες-Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση

  των επιχειρηματικών τους σχεδίων)

•  Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών

  προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση

  μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην

  προσέλκυση νέων μελών.

•  Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής

  συνεργασίας, το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή) και

  την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου
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Η υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου μιας συνεργασίας αφορά σε:

Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο

Μια διοικητική περιφέρεια της χώρας /

έχει τοπικό χαρακτήρα
30.000€ 120.000€ 150.000€

Σύνολο της χώρας 60.000€ 240.000€ 300.000€

Διακρατική Συνεργασία 90.000€ 360.000€ 450.000€
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Δράση 2 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων 

επιλέξιμες είναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως:

•  Tο κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν

  είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή

  των αποτελεσμάτων του έργου

•  Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή

  για την προσαρμογή ή τη δοκιμής της εφαρμογής) αλλά και των παραγωγών

  και άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές

  δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού

  σχεδίου

•  Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών

  επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4

•  Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου

  (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα

  μετακίνησης και διατροφής, κόστος μεταφράσεων)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.4

Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων 
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
προώθησης σε τοπικό επίπεδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενίσχυση της στήριξης της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές 

οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με σκοπό:

•  Tη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και

  (Δράση 1)
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•  Tη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets

  σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) (Δράση 2)

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farm-

ers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών 

προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό 

των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα) 

προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες.

  Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου 

θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό 

χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού 

και καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση 

των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών 

Παραγωγών.

  Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή/διευκολυντή (Innovation Broker/Facili-

tator) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών.

  Οι ενέργειες προώθησης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος 

υπομέτρου, θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 

την ύπαρξη βραχείων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα 

πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο 

επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 

συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις 

παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, 

καταναλωτές και οργανώσεις τους.

  Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την 

ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

(Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα 

καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ενίσχυση παρέχεται σε:
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Όσον αφορά στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) σε συνεργασίες 

(αυτοδιαχειριζόμενους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία) στις 

οποίες:

•  Συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων

•  Παραγωγοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάνουν δήλωση

  στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

•  Παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα όπου

  λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών ενώ επιτρέπονται και σχετικές συμφωνίες

  σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο (α) του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014

  (ΦΕΚ 32/Α/2014)

•  Υπάρχει ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του φορέα καθώς

  και κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του

•  Λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 56 του

  Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014)

Όσον αφορά στις βραχείες αλυσίδες σε νομικές οντότητες - συνεργασίες:

•  Που διαθέτουν την ικανότητα για τη διαχείριση και υλοποίηση του

  προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και θεσπίζουν εσωτερικό κανονισμό

  λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις

  και δικαιώματα που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας και της λήψης

  αποφάσεων και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων

•  Που διασφαλίζουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων την ποιότητα και υγιεινή

  τους

•  Που προβάλλουν στον καταναλωτή την ύπαρξη βραχείας αλυσίδας

  εφοδιασμού και τα πλεονεκτήματα αυτής

•  Κατά τις οποίες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δεν παρεμβάλλονται

  περισσότεροι του ενός μεσολαβητή (intermediary)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής θα διασφαλίζουν ότι η στήριξη απευθύνεται σε:

  Δράσεις 1 και 2

•  Συνεργασίες με ικανό αριθμό παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων

  φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα

  με τον πληθυσμό της περιοχής
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•  Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην

  υλοποίηση του έργου (εμπειρία προσωπικού / συνεργάτες)

•  Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων

  Δράση 1

•  Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές και

  ειδικότερα τις συνεργασίες από τις οποίες προκύπτουν εναλλακτικοί τρόποι

  διανομής τροφίμων που δεν μοιάζουν με τους συμβατικούς τρόπους διανομής

  και απομακρύνονται από τις συνήθεις πρακτικές που ασκούνται στην

  υφιστάμενη πραγματική τοπική αγορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 

ανέρχεται σε 150.000 €.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το ύψος 

χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποία θα αφορά σε παραγωγική 

επένδυση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών στο πλαίσιο του παρόντος 

υπομέτρου επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

•  Μελέτες – Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση

  των επιχειρησιακών τους σχεδίων)

•  Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών

  προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση

  μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην

  προσέλκυση νέων μελών.

•  Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής

  συνεργασίας και το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή)

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμα είναι:
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•  Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων,

  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

  και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του

  φορέα της συνεργασίας, δημιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού

  για ηλεκτρονικό εμπόριο) που προκύπτουν για την υλοποίηση του

  προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και φορούν όπως

•  Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου,

  διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις)
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ΜΕΤΡΟ 4

Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία
του Ενεργητικού
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα 

και δράσεις: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή 
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΔΡΑΣΗ 4.3.1

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

ΔΡΑΣΗ 4.3.2

Έργα Αναδασμών

ΔΡΑΣΗ 4.3.3

Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού 

οδικού δικτύου

ΔΡΑΣΗ 4.3.4

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3

Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή 
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

  ΔΡΑΣΗ 4.3.1

  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέσω της παρούσας δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρήσης του νερού στη γεωργία μέσω μια ολιστικής προσέγγισης στη λειτουργία και 

διαχείριση του συστήματος: υδροληψία-μεταφορά-διανομή-εφαρμογή στο φυτό.

  Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μελέτες και 

τεχνικά έργα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία όπως:

•  Eκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών

  υποστηρικτικών τους υποδομών

•  Aνακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

•  Xρήση ανακυκλωμένων υδάτων

•  Aντικατάσταση ιδιωτικών αρδεύσεων με απολήψεις από συλλογικά

  ολοκληρωμένα έργα στα οποία παρακολουθείται καλύτερα η κατανάλωση

•  Έργα τεχνητών εμπλουτισμών - έργα αποκατάστασης της ποσότητας και

  της ποιότητας των υπόγειων υδάτων

•  Πρόσθετες μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων ταμίευσης νερού και

  συνοδών αρδευτικών δικτύων καθώς και τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων

  υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις

•  Έργα ενίσχυσης πιλοτικών δικτύων παρακολούθησης μετεωρολογικών

  και υδροεδαφολογικών δεδομένων, καθώς και παραμέτρων που αφορούν

  στην ποιότητα και στην ποσότητα του νερού άρδευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•  Η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την

  ευθύνη για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

  εκείνων που ικανοποιούν αρδευτικές ανάγκες, με βασικό στόχο την προστασία 
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των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας ή

η αρμόδια τεχνική υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Ά  ή Β΄ βαθμού) 

η οποία μπορεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να υλοποιήσει τέτοια έργα.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•  Ύπαρξη Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χρήση του έργου 

•  Οι επενδύσεις περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ (Σχεδίο Διαχείρισης των Λεκανών

  Απορροής Ποταμών) 

•  Ύπαρξη υδρομετρητή. Αν όχι, αποτελεί μέρος της επένδυσης

•  Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενη υποδομή άρδευσης

  είναι επιλέξιμη

•  Επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων,

  όπως αυτή έχει καθοριστεί στα ΣΔΛΑΠ, είναι επιλέξιμες εφόσον στοχεύουν στις

  προτεραιότητες του Κανονισμού

•  Οι απαραίτητες μελέτες είναι επιλέξιμες εφόσον στοχεύουν στις προτεραιότητες

  του Κανονισμού

•  Επένδυση που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο νερό και δεν επηρεάζει υπόγειο

  ή επιφανειακό υδατικό σύστημα είναι επιλέξιμη

•  Δράσεις σχετικές με την παρακολούθηση των εδαφο-υδατικού περιβάλλοντος,

  σε περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα είναι επιλέξιμες. Αυτές οι

  δράσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές του Εθνικού Δικτύου

  παρακολούθησης και θα χρησιμοποιούνται ως συστήματα λήψης αποφάσεων

  για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής.

•  Βελτιώσεις σε υφιστάμενες υποδομές άρδευσης είναι επιλέξιμες:

  1. Εφόσον επιτυγχάνουν εκ των προτέρων Ελάχιστη Δυνητική Εξοικονόμηση

  νερού, της τάξης του 10%

  2. Για υδάτινα σώματα των οποίων η κατάσταση έχει κριθεί ως λιγότερο από

  καλή για λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα, ισχύουν επιπλέον οι

  ακόλουθοι όροι: Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της

  χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής

  εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτής. Η πραγματική μείωση

  της χρήσης του νερού θα υπολογίζεται με τυποποιημένη μελέτη.

•  Επενδύσεις που επιφέρουν καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης δύναται

  να είναι επιλέξιμες υπό συγκεκριμένους περιορισμούς

•  Έργα ταμίευσης χειμερινών απορροών είναι επιλέξιμα
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•  Βαθμός περιβαλλοντικής απόδοσης (% δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος).

  Προκρίνονται έργα που στοχεύουν σε μεγάλες εξοικονομήσεις ειδικά σε

  περιοχές όπου πρέπει να επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδατίνων σωμάτων

  αλλά και ανάντη προστατευόμενων περιοχών. Επίσης τα έργα που προτείνονται

  στα ΣΔΛΑΠ ως συμπληρωματικά Μέτρα παίρνουν επιπλέον βαθμούς στην

  επιλογή.

•  Αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων (κόστος-όφελος)

  - Μέγεθος επένδυσης σε σχέση με την αρδευόμενη περιοχή και συνεπώς

  το γεωργικό εισόδημα

  - Μέγεθος της επένδυσης σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού

•  Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης

•  Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για

  την άμεση εφαρμογή των επενδύσεων (μελέτες και ειδικές αδειοδοτήσεις)

•  Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή για το γεωργικό τομέα και το ποσοστό 

ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων 

και των άλλων δαπανών που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) των έργων. 

  ΔΡΑΣΗ 4.3.2

  ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με 

την παράλληλη κατασκευή στοιχειωδών παράλληλων έργων (οδοποιία, 

αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηματικό 

καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές 

αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 4  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3  |  ç ΔΡΑΣΗ 4.3.1   |  ΔΡΑΣΗ 4.3.2 è



5 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

κατακερματισμένος κλήρος. Το αναμενόμενο όφελος από τους αναδασμούς

ως προς την μέση ιδιοκτησία θα είναι κατ’ ελάχιστο 3:1 (μέσος όρος 15 ha).

Η δράση χρηματοδοτεί:

•  Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου,

  με τα παράλληλα έργα αυτών

•  Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών

Επισημαίνεται ότι οι μελέτες, οι οποίες δεν ακολουθούνται από σχετικό έργο δεν 

αποτελούν ολοκληρωμένη επένδυση υποδομής και ως εκ τούτου δεν αφορούν στη 

σχετική δράση. Ο προγραμματισμός των αναδασμών προβλέπεται από το ετήσιο 

πρόγραμμα αναδασμών της Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την 

αρμοδιότητα ανάθεσης του αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού 

και που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή 

την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

•  Η σχετική επένδυση υποδομής θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο Ετήσιο

  Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας

•  Το έργο θα πρέπει να αφορά σε:

  - Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα

  παράλληλα έργα αυτών

  - Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών

•  Είναι συμβατή με την Κοινοτική Νομοθεσία για την προστασία των υδάτων

  από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και για τη διατήρηση των

  φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν:

•  Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών
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•  Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της

  ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη αναδασμού

•  Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 15 ha για

  την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς τους

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν:

•  Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις Δασικών Υπηρεσιών,

  Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις Υδάτων κ.α.)

•  Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών νέων γεωργών,

  για την από κοινού ομαδική γεωργική εκμετάλλευση, για τη δημιουργία

  νέων σχημάτων γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και για την μεγέθυνση

  των εκτάσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση από

  αυτό-καλλιεργητές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται 

στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

•  Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των στοιχειωδών

  παράλληλων έργων αυτών όπως: μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη

  αναδασμού, μελέτη παράλληλων έργων αναδασμού 

•  Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών αποστραγγιστικών έργων

  και του απαραίτητου αγροτικού δικτύου, όπως: κατασκευή τάφρων άρδευσης

  ή αποστράγγισης των τεμαχίων, μικρών τεχνικών έργων (οχετών, μικρών

  σωληνωτών, κ.λπ.) καθώς και οδών πρόσβασης στα νέα τεμάχια που θα

  δημιουργηθούν

•  Δαπάνες αρχαιολογίας (δαπάνες επιστασίας από Υπηρεσία Αρχαιολογίας)

  και μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (μετατόπιση

  στύλων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.)

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. 
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  ΔΡΑΣΗ 4.3.3

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία 

των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και την ανάπτυξη

του τουρισμού.

  Μέσω της δράσης χρηματοδοτούνται Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων 

δασικών οδών σε δάση και δασικές εκτάσεις, έργα βελτίωσης του υπάρχοντος 

δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών έργα καθώς και υποδομές μετατόπισης 

μεταφοράς δασικών προϊόντων όπως κορμοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π. 

  Η δράση καλύπτει και περιπτώσεις συνένωσης μικρών ιδιοκτησιών με σκοπό 

την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά και οικονομικά διαχείρισή τους, δίνοντας 

προτεραιότητα σε αραιά δασικά οδικά δίκτυα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•  Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

•  Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα

  ιδιωτικού δικαίου

•  Δήμοι και ενώσεις τους

•  Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι επιλεξιμότητας ανεξάρτητα από τον δικαιούχο

(ιδιώτης ή δημόσιο).

•  Επικαιροποιημένη εγκεκριμένη μελέτη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες

•  Το έργο να είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της

  Περιφέρειας
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ισχύουν οι ίδιες αρχές κριτηρίων ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο). 

Δίνεται προτεραιότητα:

•  Σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα δασικού οδικού δικτύου (δίνεται

  προτεραιότητα στις διανοίξεις νέων δασικών οδών σε εκτάσεις που έχουν

  το πιο αραιό δασικό δίκτυο)

•  Σε οδούς όπου έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν

  τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους

•  Σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

•  Όπου υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε δασικές περιοχές ιδιαίτερης σημασίας

  (π.χ. περιοχές δικτύου 2000, προστατευόμενες περιοχές – περιοχές ιδιαίτερου

  φυσικού κάλλους, όπως αυτές έχουν ορισθεί με το Εθνικό και Κοινοτικό

  θεσμικό πλαίσιο)

•  Σε περιοχές με εδαφοκλιματικά στοιχεία, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση

  (ακραίες καιρικές συνθήκες, κλίση εδάφους)

•  Σε πυρόπληκτες περιοχές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τα δημόσια έργα, που αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής αξίας των δασών και επενδύσεις για δασικές οδούς, στις 

οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν τις πολλαπλές 

λειτουργίες του δάσους, η ένταση ενίσχυσης φθάνει στο 100% των επιλέξιμων 

δαπανών.

Για τα ιδιωτικά έργα, που βελτιώνουν το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 

οικονομικό δυναμικό των δασών η ένταση ενίσχυσης φθάνει στο 50% των 

επιλέξιμων δαπανών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

H Δράση χρηματοδοτεί Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση 

και δασικές εκτάσεις, έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, 

συνοδά αυτών έργα καθώς και υποδομές μετατόπισης μεταφοράς δασικών 

προϊόντων όπως κορμοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενέργειας ενδεικτικά είναι οι εξής:
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1  Δασική οδοποιία

Α  Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων

  - Χάραξη δρόμου (οριζοντιογραφία -κατά μήκος τομή - κατά πλάτος τομές –  

  Τεχνικά έργα – Προϋπολογισμός)

Β  Διάνοιξη νέων δασικών οδών και βελτίωση υφισταμένων

  - Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις)

  - Κατασκευή Υποδομών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών

  Τεχνικά έργα (Οχετοί – Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης – Δανειοθάλαμοι – Τάφροι 

  – Κόμβοι σύνδεσης)

  - Έργα Ασφάλειας – Σήμανσης (Πινακίδες, Διαγράμμισης κ.λ.π.)

2  Κορμοπλατείες

  - Υλοτόμηση της επιφάνειας της κορμοπλατείας

  - Εκπρέμνωση της ίδιας επιφάνειας

  - Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές- Επιχώσεις)

  - Χαλικόστρωση (όπου κρίνεται αναγκαίο)

  - Χώροι αποθήκευσης εργαλείων-μηχανημάτων (συνοδό έργο)

3  Σχοινογερανοί

  - Μελέτες

  - Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  - Έργα και εργασίες για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία αυτών, εντός

  των δασών και δασικών εκτάσεων (εκπρεμνώσεις / εκθαμνώσεις μικρών

  επιφανειών καθώς και μικρές εκσκαφές και έργα πάκτωσης των στελεχών

  των μηχανημάτων, σημειακές κλαδεύσεις, διάνοιξη μονοπατιών διέλευσης, κλπ)

  ΔΡΑΣΗ 4.3.4

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια 

του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών 

μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει 

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις 
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στο αγροτικό εισόδημα.

  Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή

ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση. Συνεπώς, η βασική διαφορά με 

την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, είναι ότι η 

ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το 

γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική 

εκμετάλλευση.

  Η υλοποίηση της δράσης θα γίνεται με βάσει τις ανάγκες που προβλέπονται 

στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής 

πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

•  Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση

  σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση

•  Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και

  εγκρίσεις), που ορίζονται στην πρόσκληση (όπως αίτηση ενίσχυσης, τεχνικό

  δελτίο, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις)

•  Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου

  επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία 

και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής:

•  Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών

  και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου

•  Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο

  αποτέλεσμα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 4  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3  |  ΔΡΑΣΗ 4.3.4
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•  Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό

  κατασκευή οδικό δίκτυο

•  Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές

  και μειονεκτικές περιοχές)

•  Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται 

στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή 

κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως 

απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του 

έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.
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ΜΕΤΡΟ 19

Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη 
μέσω του Leader (ΤΑΠΤΚ 
- Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων)
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση 
της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 
εμψύχωση

Η ευθύνη υλοποίησης των Τοπικών Στρατηγικών γίνεται από τις Ομάδες Τοπικής 

Δράσης που λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης. Η δημοσιοποίηση του 

περιεχομένου των τοπικών προγραμμάτων γίνεται από τις ΟΤΔ.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλοποίηση επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό την επίτευξη 

του σημαντικότερου μέρους των στόχων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη 

στρατηγική και το τοπικό πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού 

πληθυσμού. Μέσω του υπομέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν:

Α  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη

  της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής

  στρατηγικής. Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

•  Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης),

  αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση,

  για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση

  (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση

  υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση

  τοπικών προϊόντων

•  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών

  της υπαίθρου

•  Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

•  Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών

  αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής

  για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής

•  Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών

Β  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και

  τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της

  εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται

  στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα. Ενδεικτικές 
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κατηγορίες έργων:

•  Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης

•  Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.

•  Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού

  τομέα

•  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

•  Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜμΕ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο. Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα έργα θα πρέπει να είναι:

•  Στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής

  και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών

  προγραμμάτων

•  Σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020

  σχετικά με το CLLD/Leader

•  Να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία

  και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής

•  Σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό

  με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο

•  Να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση

  όπου απαιτείται

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα κριτήρια 

επιλογής τα οποία βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

•  Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων
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•  Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία

•  Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες

•  Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και

  συμπληρωματικών επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη

  συλλογικών δράσεων με απτά αποτελέσματα

•  Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, ή έργα φιλικά προς

  το περιβάλλον με αειφόρο χαρακτήρα

•  Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

•  Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών

  Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

•  Έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής ή από

  κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

•  Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας

  ή συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων

•  Μείωση της ανεργίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

μέχρι 600.000€ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών 

αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία o συνολικός προϋπολογισμός 

μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες 

ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

50.000€ για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000€ για ιδιωτικού 

χαρακτήρα έργα.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα 

περιγράφεται στην τοπική στρατηγική. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ΟΤΔ 

να προσαρμόζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της κάθε 

παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου

του σχετικού Κανονισμού.

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή 

προκαταβολής μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου. Παράλληλα, είναι δυνατή

η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου 

έχει εφαρμογή) του καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 808/2014 

εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και των άρθρων 65-71 και του άρθρου 69§3 

του καν. 1303/2013.

  Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι 

λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/

παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους 

περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση 
της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών 

προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.

  Τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές 

στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν 

διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η διάχυση 

των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων 

συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές 

εκτός της περιοχής εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι 

υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει 

τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής ή / και διακρατικής συνεργασίας στο οποίο 

θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/τα δυνητικά σχέδια συνεργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 

1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). Στα σχέδια συνεργασίας, απαιτείται ο ορισμός 

ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Δυνητικά, δικαιούχοι του υπομέτρου μπορούν 
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να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά 

συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική 

με το θέμα της συνεργασίας και από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα 

υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Τα σχέδια συνεργασίας θα πρέπει:

•  Να είναι συνδεδεμένα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και

  να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα τους με τις επιμέρους δράσεις

  του τοπικού προγράμματος

•  Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας

τα οποία συμβάλουν:

•  Στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων

•  Στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών

  ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης

•  Στην υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

•  Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο προϋπολογισμός της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

30.000€ και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας. 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενθάρρυνση ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων και ως εκ τούτου η ένταση 

ενίσχυσης της προπαρασκευαστικής φάσης αλλά και της φάσης υλοποίησης

των σχεδίων συνεργασίας καθορίζεται σε 100%. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 19  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την 

προετοιμασία του σχεδίου (προπαρασκευαστική φάση), καθώς και την υλοποίηση 

των δράσεων που περιγράφονται στο σχέδιο.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 
εμψύχωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που 

στοχεύουν στη στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την 

υλοποίηση προγράμματος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές 

στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:

•  Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών

  προγραμμάτων

•  Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής

  των δράσεων και των προγραμμάτων

•  Αναλυτικότερα, σκοπός του υπομέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας

  των ΟΤΔ αναφορικά με τη στελέχωση (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων

  μετακινήσεων), τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισμός και την μηχανοργάνωση,

  την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,

  τις ενέργειες πληροφόρησης και εμψύχωσης, τις ενέργειες επιμόρφωσης,

  καθώς και ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 35 του Καν. 1303/2013.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Όλες οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης για την κάλυψη δαπανών που 

σχετίζονται με την λειτουργία τους, τις ενέργειες εμψύχωσης και τις λοιπές 

επιλέξιμες δαπάνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η εφαρμογή του υπομέτρου αφορά την κάλυψη δαπανών των εγκεκριμένων ΟΤΔ 

αναφορικά με την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, των δαπανών 

εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού, καθώς και των λοιπών επιλέξιμων δαπανών 

και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η θέσπιση κριτηρίων επιλογής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος υπο-μέτρου παρέχεται στους δικαιούχους

ως επιχορήγηση και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της συνολικής δημόσιας 

δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 35 του Καν. EΕ 1303/2013)

και του τοπικού προγράμματος.

  Το 5% κατ’ ελάχιστο του συνολικού προϋπολογισμού του υπο-μέτρου θα 

πρέπει να αφορά δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και σχετίζονται με τα ακόλουθα:

•  Τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται

  με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

•  Τον εξοπλισμό και την μηχανοργάνωση των ΟΤΔ

•  Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την

  προετοιμασία, την υλοποίηση, καθώς και την λειτουργία των επενδυτικών

  τους σχεδίων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 19  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4
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2014 – 2020

•  Την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

  σχετικών με το τοπικό πρόγραμμα

•  Τις ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική

  αναπτυξιακή στρατηγική, τις ενέργειες εμψύχωσης, τη διοργάνωση

  εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράμματος

•  Τις ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων

  των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος

  (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων)

•  Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  |  ΜΕΤΡΟ 19  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΜΕΤΡΟ 9

Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1

Σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανισμών
στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1

Σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανισμών
στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις τους βοηθούν 

να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν 

τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του 

διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία,

να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά 

παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο 

υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα

κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται 

επίσημα από την αρμόδια αρχή του Κράτους – Μέλους. Περιορίζεται σε ομάδες και 

οργανώσεις παραγωγών που ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών 

και Μεσαίων  Επιχειρήσεων (ΜμΕ),

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1  Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι νέες και επίσημα

  αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή

2  Το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο

  της αίτησης ενίσχυσης

3  Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι,

  συμπληρώνονται βάσει τυποποιημένου σχεδίου, το οποίο αποτελεί μέρος

  της αίτησης ενίσχυσης

4  Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι ΜΜΕ

5  Για το σκοπό του παρόντος μέτρου:

ΜΕΤΡΟ 9  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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 •  οι ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό

  μελών, τους 10 παραγωγούς

 • οι ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό

  μελών, τους 5 παραγωγούς

 • οι οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής έχουν τον ελάχιστο

  αριθμό μελών ως προβλέπεται στο αντίστοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο

 • οι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών δασοπονικών προϊόντων πρέπει να έχουν

  ελάχιστο αριθμό μελών, τους 5 παραγωγούς

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που:

• Εφαρμόζουν κάποιο από τα συστήματα ποιότητας που περιγράφονται

 στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ

• Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο

 6.1 των νέων γεωργών του ΠΑΑ

• Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο

 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ

• Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε γεωργο-

 περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν το σχετικό σχήμα

 και για την εφαρμογή των δράσεων αυτών

• Δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα

• Δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ενίσχυση καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης νέων 

ομάδων και οργανώσεων παραγωγών κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους, αποτελεί ποσοστό επί 

της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και 

βαίνει φθίνουσα, ως ακολούθως:

ΜΕΤΡΟ 9  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1
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  Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

  κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.

  Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

  κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.

  Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

  κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.

  Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

  κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση.

  Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

  κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου (ομάδας ή οργάνωσης) δεν μπορεί

να υπερβαίνει τις 100.000 €.

ΜΕΤΡΟ 9  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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ΜΕΤΡΟ 10

Γεωργοπεριβαλλοντικά
και Κλιματικά Μέτρα
Στα πλαίσια του Μέτρου έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια τα ακόλουθα υπομέτρα 

και δράσεις: 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1

Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υποχρεώσεις

Το υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνει 10 δράσεις, σε τέσσερις απ’ αυτές ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τους γεωργούς και 

κτηνοτρόφους της Περιφέρειας. 

ΔΡΑΣΗ 10.1.2

Προστασία 

παραδοσιακού Ελαιώνα 

Άμφισσας

ΔΡΑΣΗ 10.1.4

Μείωση της ρύπανσης 

νερού από γεωργική 

δραστηριότητα

ΔΡΑΣΗ 10.1.5

Περιβαλλοντική 

αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων 

βοσκοτόπων

ΔΡΑΣΗ 10.1.7

Εναλλακτική 

καταπολέμηση ζιζανίων 

στους ορυζώνες
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1

Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές
και κλιματικές υποχρεώσεις

Το υπομέτρο 10.1 περιλαμβάνει 10 δράσεις, σε τέσσερις απ’ αυτές ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τους γεωργούς

και κτηνοτρόφους της Περιφέρειας: 

  ΔΡΑΣΗ 10.1.2

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα

της Άμφισσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου.

Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε 

καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και συνίστανται στα 

παρακάτω:

• Διατήρηση των ελαιόδεντρων στην υφιστάμενη μορφή τους (κορμός, κόμη, ύψος)

 χωρίς να γίνονται ενέργειες ανανέωσής τους όπως αυστηρό κλάδεμα

 προκειμένου να μειωθεί το ύψος των δέντρων, ή καρατόμηση για

 επαναδιαμόρφωση των δέντρων

• Εφαρμογή χειρονακτικής ζιζανιοκτονίας στα “τράφια” με σκοπό τη διατήρηση

 των “λαχιδιών” στη σημερινή τους μορφή

• Η ενταγμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από το πρόγραμμα καταπολέμησης

 του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό. Η δέσμευση αυτή δεν ενισχύεται

 στο πλαίσιο της δράσης.

Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας, εφόσον

τα ελαιοτεμάχια αυτά:

1 Βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας

2 Καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 

οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή “Ελαιώνας της Άμφισσας” και 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση πρέπει να πληρούν 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά)

• Να βρίσκονται εντός του ελαιώνα της Άμφισσας

• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 

ελαιόδεντρα / ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό 

ελαιώνα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του 

ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 580€ / ha / έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για 

το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα της τήρησης των 

δεσμεύσεων της δράσης.

  ΔΡΑΣΗ 10.1.4

  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εφαρμογή της δράσης στοχεύσει στη περαιτέρω μείωση των νιτρικών σε 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Επιπλέον, αναμένεται μείωση της χρήσης νερού
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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για γεωργική δραστηριότητα, αντίστοιχη με το μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες

θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της αγρανάπαυσης και της αμειψισποράς.

  Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς 

διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της 

πενταετίας. Οι δεσμεύσεις που δύνανται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της δράσης 

είναι οι παρακάτω:

Α  Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30%

  της αρδευόμενης έκτασης

Β  Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης

  έκτασης

Γ  Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες

  που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόμενης έκτασης

Δ  Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά

  μέσο όρο, σε αρδευόμενα αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα

  (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι 

είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει

να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

  ως αρδευόμενα

•  Όσον αφορά τη δέσμευση “Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης

  στις δενδροκαλλιέργειες” τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι

  δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη

  για τη δέσμευση καλλιέργεια (δενδρώνες)

•  Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης

  της αντίστοιχης δέσμευσης

•  Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευση
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Όσον αφορά τη δέσμευση “Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις 

δενδροκαλλιέργειες”, για την ομάδα καλλιέργειας “Ελιά” η ελάχιστη πυκνότητα 

φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα / ha 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1  Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη

  περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)

  εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση

2  Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται

  με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

•  Υδατικά συστήματα με κατώτερη της καλής κατάσταση όσον αφορά τη χημική  

  κατάσταση επιφανειακών υδάτων

•  Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά τα υπόγεια

  ύδατα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του 

ύψους ενίσχυσης είναι τα  ακόλουθα:

Α  Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30%

  της αρδευόμενης έκτασης. Το ύψος ενίσχυσης είναι για τον Αραβόσιτο

  & Ζαχαρότευτλα 502€ / ha / έτος, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά & κηπευτικά

  και βαμβάκι 600€ / ha / έτος. (Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό

  αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης

  του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€ / ha / έτος και μέχρι

  του ορίου των 600€ / ha / έτος)

Β  Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης

  έκτασης. Το ύψος ενίσχυσης είναι για τον Αραβόσιτο & Ζαχαρότευτλα 357€ /

  ha / έτος, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά & κηπευτικά και βαμβάκι 600€ / ha /

  έτος

Γ  Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που

  αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόμενης έκτασης. Το ύψος

  ενίσχυσης είναι για τα εσπεριδοειδή 286€ / ha / έτος, για την ελιά 466€
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  / ha / έτος, για τη ροδακινιά - βερικοκιά 331€ / ha / έτος και για την μηλιά -

  αχλαδιά 202€ / ha / έτος

Δ  Ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο,

  σε αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με επιφανειακά νερά. Το ύψος ενίσχυσης

  (απώλεια εισοδήματος) υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

  Ύψος ενίσχυσης (€ / ha / έτος) =

  (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων / ενταγμένη έκταση)

  x Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).

Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€ / ha / έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

•  για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν,

•  για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος της χλωράς λίπανσης

  και στις εργαστηριακές αναλύσεις “Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης

  στις δενδροκαλλιέργειες”, και στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα

  υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους

  δικαιούχους της δέσμευσης “Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί

  τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης”

•  για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του “Σχεδίου

  Διαχείρισης Εισροών” για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση

  “Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες”

  ΔΡΑΣΗ 10.1.5

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αφορά την ενίσχυση της βλάστησης σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους, 

προκειμένου να αυξηθεί η πυκνότητα της βλάστησης, να βελτιωθεί η χλωριδική 

σύνθεση και να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους που είναι και το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στις περιοχές αυτές.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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  Η δράση θα εφαρμοστεί σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους βοσκότοπους των 

οποίων η βλάστηση είναι υποβαθμισμένη σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα κατά 

τόπους διαχειριστικά σχεδία βόσκησης.

  Στο πλαίσιο της δράσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν μία από τις δύο ή και τις 

δύο ακόλουθες δεσμεύσεις:

•  Αναχλόαση του ενταγμένου βοσκοτόπου που συνίσταται στη σπορά ή / και

  φύτευση φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας που ευδοκιμούν στην περιοχή

  και στις απαραίτητες σχετικές καλλιεργητικές φροντίδες σύμφωνα με τα όσα

  προβλέπονται στη μελέτη εφαρμογής. Περίφραξη του ενταγμένου βοσκοτόπου

•  Εκ περιτροπής βόσκηση που συνίσταται στη μη βόσκηση τμήματος του

  βοσκότοπου επί ένα εξάμηνο ανά έτος και για όσα έτη προβλέπεται στη

  μελέτη εφαρμογής, ώστε να ενισχυθεί η φυσική του αναβλάστηση.

  Περίφραξη του ενταγμένου βοσκοτόπου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι 

είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι βοσκότοποι της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να έχουν ελάχιστο μέγεθος 10 ha

•  Να είναι δηλωμένοι στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερομένου

•  Να υφίσταται εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης από το οποίο

  να προκύπτει  η υποβαθμισμένη κατάσταση της βλάστησης του βοσκοτόπου

•  Να κατέχονται νόμιμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι 

μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού οι εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
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•  Βαθμός υποβάθμισης της βλάστησης του βοσκότοπου.

•  Βαθμός διάβρωσης του εδάφους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού

του ύψους ενίσχυσης είναι τα  ακόλουθα:

Κόστος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής: 9€ / ha / έτος

Μέγιστο κόστος αναχλόασης: 50€ / ha / έτος

Μέγιστο κόστος εκ περιτροπής βόσκησης: 50€ / ha / έτος

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους

για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής

ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

A  Eργασίες εδάφους για την ετοιμασία της σποροκλίνης

B  Eργασίες σποράς των νομευτικών φυτών και προμήθειας σχετικής σποράς

Ως κόστος συναλλαγής ορίζεται το κόστος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, 

η εκπόνηση της οποίας είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο και των δύο δεσμεύσεων και η 

οποία περιλαμβάνει:

•  Την περιγραφή και βοσκοϊκανότητα του ενταγμένου βοσκότοπου

•  Το σχέδιο δράσης για την αναχλόαση / εκ περιτροπής βόσκηση,

  κατά περίπτωση, του ενταγμένου βοσκότοπου

•  Την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης στην βοσκοϊκανότητα

  του ενταγμένου βοσκότοπου

Οι δαπάνες περίφραξης είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το μέτρο 4, υπομέτρο 4.4 

“Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις”.

ΜΕΤΡΟ 10  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1  |  ΔΡΑΣΗ 10.1.5
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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2014 – 2020

  ΔΡΑΣΗ 10.1.7

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της 

ψευδοσποράς στη ρυζοκαλλιέργεια με στόχο τη μείωση της χρήσης των 

προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες. Η πρακτική της ψευδοσποράς 

συνίσταται στα εξής:

•  Κατάκλυση του αγροτεμαχίου με μικρή ποσότητα νερού πριν τη σπορά

  του ρυζιού, προκειμένου να βλαστήσουν τα ζιζάνια

•  Άντληση του νερού και διοχέτευση του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες

  (ποτάμια, έλη κ.λ.π.)

•  Ανάπτυξη ζιζανίων

•  Μηχανική καταστροφή των ζιζανίων πριν τη σπορά του ρυζιού

Ακολουθούν οι συνήθεις πρακτικές της καλλιέργειας του ρυζιού.

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας 

και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι 

είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει

να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•  Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές

ΜΕΤΡΟ 10  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1  |  ΔΡΑΣΗ 10.1.7
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των

αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού,

οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη 

περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) 

εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το πρόσθετο κόστος από την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς 

υπολογίζεται στα 210€ / ha / έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους

για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής

της ψευδοσποράς.

ΜΕΤΡΟ 10  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1  |  ΔΡΑΣΗ 10.1.7
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΜΕΤΡΟ 11

Βιολογικές καλλιέργειες
Το μέτρο της βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνει δύο υπομέτρα με δύο δράσεις

το καθένα. 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1

Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2

Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής γεωργίας

ΔΡΑΣΗ 11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στη γεωργία

ΔΡΑΣΗ 11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία

ΔΡΑΣΗ 11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη 

γεωργία

ΔΡΑΣΗ 11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής 

στην κτηνοτροφία
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1

Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

  ΔΡΑΣΗ 11.1.1

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών 

και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι 

δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε 

καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος 

καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο 

υπομέτρο 11.2 “Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής”.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 

νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•  Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1 ha. Το 

ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 ha για ετήσιες καλλιέργειες, 

0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1  |  ΔΡΑΣΗ 11.1.1
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα 

φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα / ha 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο 

συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 

του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω:

1  Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη

  περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)

  εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση

2  Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται

  με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος

για εργαστηριακές αναλύσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€ / ha / έτος

για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900€ / ha / έτος για τις πολυετείς, ενώ με βάση 

το είδος της καλλιέργειας διαμορφώνεται ένα μέγιστο ύψος ενίσχυσης (σε € / ha /

έτος)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

•  Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές

  πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

•  Για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται σε εργαστηριακές αναλύσεις

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν

από το μέτρο 3 “Στήριξη για Νέα Συμμετοχή σε Συστήματα Ποιότητας” του ΠΑΑ 

2014-2020.

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1  |  ΔΡΑΣΗ 11.1.1
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

  ΔΡΑΣΗ 11.1.2

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται  η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι 

δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα 

κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

της τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος εκτροφής σε 

βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο 11.2 

“Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής”.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 

νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν

στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•  Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα

άνω των 12 μηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας  (HNV) και εφόσον ο 

συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 

του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω:

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1  |  ΔΡΑΣΗ 11.1.2
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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1  Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη

  περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)

  εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση

2  Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται

  με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα ετήσια ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού 

του ύψους ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ / ha, διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

Το ύψος ενίσχυσης, για τα αιγοπρόβατα είναι 211€ / ha / έτος, για τα βοοειδή

με κρεατοπαραγωγική / μικτή κατεύθυνση είναι 267€ / ha / έτος και για τα βοοειδή 

με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση είναι 333€ / ha / έτος. 

Το ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα και δεν μπορεί

να υπερβαίνει τα 450€ / ha / έτος. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους

για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές 

και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από 

το μέτρο 3 “Στήριξη για Νέα Συμμετοχή σε Συστήματα Ποιότητας” του ΠΑΑ 2014-

2020.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 

Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων 
βιολογικής γεωργίας

  ΔΡΑΣΗ 11.2.1

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΤΡΟ 11  |  ç ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1   |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 è
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
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2014 – 2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν 

τον Κανονισμό 834/2007 και  διατηρούν ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο 

Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση  είναι 

πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της 

πενταετίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 

νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•  Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και

  πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων,

  προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας

•  Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1 ha.

Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 ha για ετήσιες 

καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.

  Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα 

φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα / ha 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας  (HNV) και εφόσον ο 

συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 

του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω:

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2  |  ΔΡΑΣΗ 11.2.1
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

1  Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη

  περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)

  εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση

2  Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται

  με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα, το κόστος 

για εργαστηριακές αναλύσεις και τις δαπάνες πιστοποίησης και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 600€ / ha / έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900€ / ha /

έτος για τις πολυετείς, ενώ με βάση το είδος της καλλιέργειας διαμορφώνεται ένα 

μέγιστο ύψος ενίσχυσης (σε € / ha / έτος). 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

•  για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών

  και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

•  για πρόσθετα κόστη που συνίστανται στις δαπάνες για εργαστηριακές

  αναλύσεις

•  για κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την

  εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής

  γεωργίας

  ΔΡΑΣΗ 11.2.2

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στην κτηνοτροφία και διατηρούν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό 

ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα 

πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Η δέσμευση είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της 

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2  |  ç ΔΡΑΣΗ 11.2.1   |  ΔΡΑΣΗ 11.2.2 è
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

αρχικής περιόδου.

Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – 

βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 

νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο 

υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•  Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και

  Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων,

  προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας

•  Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω 

των 12 μηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας  (HNV) και εφόσον ο 

συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 

του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω:

1  Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη

  περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)

  εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση

2  Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται

  με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2  |  ΔΡΑΣΗ 11.2.2
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΆΣΕΩΝ 
ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆΤΌΣ ΆΓΡΌΤΙΚΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ 
2014 – 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα μέγιστα ετήσια ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 

υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ / ha, 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Το ύψος ενίσχυσης, για τα αιγοπρόβατα είναι 247€ / ha / έτος, για τα βοοειδή

με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση είναι 280€ / ha / έτος και για τα βοοειδή 

με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση είναι 347€ / ha / έτος. 

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα και τις δαπάνες 

πιστοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 450€ / ha / έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

•  Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών

  και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

•  Για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για

  την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής

  γεωργίας

ΜΕΤΡΟ 11  |  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2  |  ΔΡΑΣΗ 11.2.2
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ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

M01

Δράσεις μετάδοσης γνώ-

σεων και ενημέρωσης

1.1

Επαγγελματική κατάρτιση 

και δράσεις απόκτησης 

δεξιοτήτων

1.1.1

Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

(Ωφελούμενοι της δράσης: Μ112 (ΠΑΑ 

2007-13), Μ6.1 και Μ6.3 (ΠΑΑ 2014-20)

1.1.2

Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης 

δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότε-

ρη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με σχετική εμπει-

ρία. (Ωφελούμενοι της δράσης: Μ3, Μ4.1, 

Μ4.2, Μ8, Μ9, Μ10, Μ11.1 και Μ14)

1.2

Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με σχετική 

εμπειρία (Ωφελούμενοι του υπομέτρου: 

αρχηγοί γεωργικών , κτηνοτροφικών δασικών 

εκμεταλλεύσεων, ΜμΕ πρώτης μεταποίησης)

1.3

Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη διαχείριση 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με σχετική εμπει-

ρία (Ωφελούμενοι του υπομέτρου: αρχηγοί 

γεωργικών, κτηνοτροφικών δασικών εκμεταλ-

λεύσεων, ΜμΕ πρώτης μεταποίησης)
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ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

M02

Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής 

εκμετάλλευσης και υπη-

ρεσίες αντικατάστασης 

στην εκμετάλλευση

(συνέχεια στη σελ. 95)

2.1

Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο γεωργικό 

τομέα

1ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ1): 

Συμβουλές που παρέχονται για τις 

καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης 

ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές 

και περιβαλλοντικές συνθήκες, 

καθώς και γεωργικές πρακτικές 

επωφελείς για το κλίμα και το περι-

βάλλον, καθώς και την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας 

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών 

(Ωφελούμενοι της δράσης: ενεργοί αγρότες, 

εξαιρούμενων αυτών που έχουν επιλέξει να 

ενταχθούν στο Καθεστώς Μικρών Παραγω-

γών (Πυλώνας Ι)

2ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ2): 

Συμβουλές που παρέχονται για την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως 

έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, 

για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 

της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών

(Ωφελούμενοι της δράσης: προτεραιότητα 

δίνεται στους δικαιούχους της δράσης 4.1.2, 

καθώς και στους κατόχους ζωικών ή μικτών 

εκμεταλλεύσεων που είναι δικαιούχοι του 

υπομέτρου 4.1)

3ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ3): 

Συμβουλές που παρέχονται για την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως 

όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις 

γενικές αρχές της ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών 

(Ωφελούμενοι της δράσης: προτεραιότητα δί-

νεται στους δικαιούχους του υπομέτρου 4.1)
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ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(συνέχεια από σελ. 94) 

M02

Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής 

εκμετάλλευσης και υπη-

ρεσίες αντικατάστασης 

στην εκμετάλλευση

(συνέχεια από σελ. 94) 

2.1

Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο γεωργικό 

τομέα

4ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ4):

Συμβουλές στο γεωργικό τομέα

σχε- τικά με δράσεις που μετριάζουν 

το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 

και προωθούν την προσαρμογή της 

γεωργίας

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών (Ωφελούμενοι της 

δράσης: ενεργοί γεωργοί ή ΜμΕ του κλάδου 

μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, με προ-

τεραιότητα στους δικαιούχους του Μ10 και 

της δράσης 4.1.3

5ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ5): 

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή 

των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη 

γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» 

και 11 «Βιολογική Γεωργία» 

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών (Ωφελούμενοι της 

δράσης: γεωργοί που παράγουν με βιολογικό 

τρόπο, προτεραιότητα δίνεται στους δικαιού-

χους του υπομέτρου 11.2 και του μέτρου Μ10)

6ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ6): 

Συμβουλές που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της βιωσιμότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του γεωργικού 

προϊόντος

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες 

αυτών που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι 

γεωργικών συμβουλών 

(Ωφελούμενοι της δράσης: κατα προτεραιότη-

τα οι δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1 και 6.3, 

καθώς και της δράσης 4.1.1)

2.3

Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Ο Δικαιούχος-Ανάδοχος μπορεί να είναι 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ένωση ή 

κοινοπραξία φορέων (Ωφελούμενοι του 

υπομέτρου: οι γεωργικοί σύμβουλοι)
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M03

Συστήματα ποιότητας 

γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων

3.1

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ, 

Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής, Κρασί, Βιολογική Παραγωγή, Κρέας 

πουλερικών και αυγά ορνίθων, Βόειο κρέας ποιότητας, AGRO 2-1/ 

(AGRO2-2) - ECOLABEL, AGRO 3, AGRO 7)

Οι ενεργοί γεωργοί. Οι ομάδες γεωργών μπο-

ρεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 

παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή 

άλλου νομικού τύπου οντότητες. Οι δικαιού-

χοι του Μέτρου που εφαρμόζουν για πρώτη 

φορά το σύστημα ποιότητας

3.2

Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που 

πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

«Ομάδες Παραγωγών» οι οποίες αφορούν, 

οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματι-

κές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου 

οντότητες, επιπλέον και ιδιοκτήτες μονάδων 

μεταποίησης

M04

Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού

(συνέχεια στη σελ. 97)

4.1

Στήριξη για επενδύσεις 

σε γεωργικές εκμεταλ-

λεύσεις

4.1.1

Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-

βάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 

εκμετάλλευσης

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

κατέχουν την ιδιότητα του επαγγελματία 

γεωργού 4.1.1, του  ενεργού γεωργού (ομά-

δες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στα λοιπά 

υπομέτρα

4.1.2

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-

λουν στην εξοικονόμηση ύδατος

4.1.3

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-

λουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος
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(συνέχεια από σελ. 96) 

M04

Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού

(συνέχεια στη σελ. 98)

4.2

Στήριξη για επενδύσεις 

στην μεταποίηση/ 

εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων

4.2.1

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 

τελικό προϊόν εντός του  Παραρτήμα-

τος Ι (γεωργικό προϊόν)

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρή-

σεις, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Πρώτης μεταποίησης & εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων  

4.2.2

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 

τελικό προϊόν εκτός του  Παραρτήμα-

τος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις

4.2.3

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων  από  επαγγελ-

ματίες αγρότες

Επαγγελματίες αγρότες

4.3

Στήριξη για επενδύσεις 

σε υποδομές που συν-

δέονται με την ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισμό ή 

την προσαρμογή της 

γεωργίας

(συνέχεια στη σελ. 98)

4.3.1

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Δημόσιος φορέας

4.3.2

Έργα Αναδασμών
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(συνέχεια από σελ. 97) 

M04

Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού

(συνέχεια στη σελ. 99)

(συνέχεια από σελ. 97) 

4.3

Στήριξη για επενδύσεις 

σε υποδομές που συν-

δέονται με την ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισμό ή 

την προσαρμογή της 

γεωργίας

4.3.3

Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού 

οδικού δικτύου

• Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

• Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: 

φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου

• Δήμοι και ενώσεις τους

• Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων

4.3.4

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δημόσιος φορέας

4.4

Στήριξη για μη παραγωγι-

κές επενδύσεις που συν-

δέονται με την επίτευξη 

γεωργοπεριβαλλοντικών 

και κλιματικών στόχων

(συνέχεια στη σελ. 99)

4.4.1

Προστασία των γεωργοκτηνοτρο-

φικής δραστηριότητας από την 

Αρκούδα

• Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν 

συστηματικά τη μελισσοκομία 

• Κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγο-

προβάτων και βοοειδών 

• καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα 

ειδών στις περιοχές παρέμβασης,

4.4.2

Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκο-

τόπων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι 

είναι ενταγμένοι στη δράση «Περιβαλλοντική 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» 

του μέτρου των 10 γεωργοπεριβαλλοντικές 

κλιματικές ενισχύσεις.
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(συνέχεια από σελ. 98) 

M04

Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού

(συνέχεια από σελ. 98) 

4.4

Στήριξη για μη παραγωγι-

κές επενδύσεις που συν-

δέονται με την επίτευξη 

γεωργοπεριβαλλοντικών 

και κλιματικών στόχων

4.4.3

Διατήρηση και δημιουργία αναβαθ-

μίδων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης.

Μ05

Αποκατάσταση του 

δυναμικού γεωργικής 

παραγωγής που έχει 

πληγεί από φυσικές 

καταστροφές και κατα-

στροφικά συμβάντα, και 

ανάληψη κατάλληλων 

προληπτικών δράσεων

5.1

Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 

στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστρο-

φών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών 

συμβάντων

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού 

ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παρα-

γωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές 

αγροτικές οργανώσεις)

5.2

Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης 

και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές κατα-

στροφές, από αντίξοες κλιματικές συνθήκες και από καταστροφικά 

συμβάντα

M06

Ανάπτυξη γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και 

επιχειρήσεων

(συνέχεια στη σελ. 100) 

6.1

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

• Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστα-

σης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) 

• Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού 

εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους 

γεωργούς ή και νέους γεωργούς)
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(συνέχεια από σελ. 99) 

M06

Ανάπτυξη γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και 

επιχειρήσεων

6.2

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες 

σε αγροτικές περιοχές

• Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών,

• Λοιπά Φυσικά πρόσωπα.

6.3

Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Φυσικά πρόσωπα που (κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης) είναι αρχηγοί σε 

υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

(ατομικές ή οικογενειακές).

M07

Βασικές υπηρεσίες και 

ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές

7.1

Στήριξη για την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων 

ανάπτυξης δήμων και χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών 

τους υπηρεσιών και για την εκπόνηση και επικαιροποίηση σχεδίων 

προστασίας και διαχείρισης τοποθεσιών NATURA 2000 και άλλων 

περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας

Δικαιούχοι είναι Φορείς εντός Δημοσίου 

Τομέα (όπως Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία, 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών, ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού)

7.3

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

7.6

Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων 

υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης

Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ 

Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστα-

τευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι 

τοπικοί δημόσιοι φορείς)

Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως 

σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)
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M08

Επενδύσεις στην ανάπτυ-

ξη δασικών περιοχών και 

στη βελτίωση της βιωσι-

μότητας των δασών 

8.1

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι: διαχειριστές 

δημόσιας   γης, διαχειριστές ιδιωτικής γης και 

οι ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας 

γης.

8.2

Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα

• Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυ-

σικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και ενώσεις τους

• Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχει-

ριστές γης

8.3

Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

1.Δημόσιες Υπηρεσίες: Δασικές Υπηρεσίες, 

Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και 

δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους και οι 

Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών 

και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους

2. Ιδιώτες: Κάτοχοι δασών και δασικών εκτά-

σεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους

8.4

Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτιάς δασικών πυρκαγιών, φυσι-

κών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

8.6

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας των δασών

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες 

διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δα-

σοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε 

ΜμΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω 

σκοπούς.
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M09

Σύσταση ομάδων και ορ-

γανώσεων παραγωγών 

9.1

Σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανισμών στους τομείς της 

γεωργίας και της δασοκομίας

Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώ-

σεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται 

επίσημα από την αρμόδια αρχή του Κράτους 

– Μέλους

M10

Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα

(συνέχεια στη σελ. 103) 

10.1

Ενίσχυση για γεωργο-

περιβαλλοντικές και 

κλιματικές υποχρεώσεις

10.1.1

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-

λεύσεων

10.1.2

Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα 

Άμφισσας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι 

είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή 

«Ελαιώνας της Άμφισσας» και εγγεγραμ-

μένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων.

10.1.3

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής 

στον αμπελώνα Ν. Θήρας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και 

Θηρασία
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(συνέχεια από σελ. 102) 

M10

Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα

(συνέχεια στη σελ.104)

 

(συνέχεια από σελ. 102) 

10.1

Ενίσχυση για γεωργο-

περιβαλλοντικές και 

κλιματικές υποχρεώσεις

(συνέχεια στη σελ. 104)

10.1.4

Μείωση της ρύπανσης νερού από 

γεωργική δραστηριότητα

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-

λεύσεων.
10.1.5

Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθ-

μισμένων βοσκοτόπων

10.1.6

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων 

των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλι-

έργεια

10.1.7

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων 

στους ορυζώνες

10.1.8

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
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(συνέχεια από σελ. 103) 

M10

Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα 

(συνέχεια από σελ. 103) 

10.1

Ενίσχυση για γεωργο-

περιβαλλοντικές και 

κλιματικές υποχρεώσεις

10.1.9

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθο-

νων φυλών αγροτικών ζώων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι των φυλών αγροτικών ζώων που 

απειλούνται με εξαφάνιση και είναι εγγεγραμ-

μένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων.

10.1.10

Προστασία τοπικών αβελτίωτων πλη-

θυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν 

από γενετική διάβρωση

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-

λεύσεων.

10.2

Στήριξη για τη διατήρηση 

και βιώσιμη χρήση και 

ανάπτυξη γενετικών 

πόρων στη γεωργία

10.2.1

Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής 

καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία καθώς και Ενώσεις, Συνεταιρισμοί 

και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που 

διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και 

τα μέλη τους.

10.2.2

Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πλη-

θυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμέ-

νη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και 

τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστα-

σίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετι-

κών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
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M11

Βιολογικές καλλιέργειες 

11.1

Ενίσχυση για τη μεταπή-

δηση σε πρακτικές και 

μεθόδους βιολογικής 

γεωργίας

11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στη γεωργία

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νο-

μικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 

προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον 

ορισμό των ενεργών αγροτών

11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία

11.2

Ενίσχυση για τη δια-

τήρηση πρακτικών και 

μεθόδων βιολογικής 

γεωργίας 

11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση 

βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στη γεωργία

11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση 

βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 

παραγωγής στην κτηνοτροφία

Μ12

Ενισχύσεις στο πλαίσιο 

του Natura 2000 και της 

οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα

12.2

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του 

δικτύου Natura 2000

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες 

διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και ενώσεις των 

ανωτέρω
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Μ13

Ενισχύσεις σε περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από 

φυσικά ή άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα 

13.1

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι 

ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δρα-

στηριότητα εντός των ορεινών περιοχών.

13.2

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι 

ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δρα-

στηριότητα εντός των μειονεκτικών περιοχών 

α) με την υφιστάμενη οριοθέτηση και β) μετά 

την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, 

εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς 

περιορισμούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρί-

ων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

M14

Καλή διαβίωση των 

ζώων

(συνέχεια στη σελ. 107)

14.1

Ενίσχυση για την ορθή 

μεταχείριση των ζώων

(συνέχεια στη σελ. 107)

14.1.1

Καλή μεταχείριση των ζώων στα 

Βοοειδή

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι,

οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλ-

λεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

14.1.2

Καλή μεταχείριση των ζώων στους 

Χοίρους

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι,

οι οποίοι είναι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμε-

ταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
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(συνέχεια από σελ. 106) 

M14

Καλή διαβίωση των 

ζώων

(συνέχεια από σελ. 106) 

14.1

Ενίσχυση για την ορθή 

μεταχείριση των ζώων

14.1.3

Καλή μεταχείριση των ζώων: Ορνίθια 

πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε 

ορνιθώνα

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας, οι 

οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί

14.1.4

Καλή μεταχείριση των ζώων: Όρνιθες 

ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και 

βιολογικής εκτροφής

14.1.5

Καλή μεταχείριση των ζώων: Πρόβατα 

και Αίγες

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι 

κάτοχοι αιγο/προβατοτροφικών εκμεταλλεύ-

σεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

M16

Συνεργασία

16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παρα-

γωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική 

οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο 

επικεφαλής εταίρος (στις Επιχειρησιακές 

Ομάδες ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 

συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών 

δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παρα-

γωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποι-

ητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές 

και οργανώσεις τους.

16.4

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές 

αγορές και δραστηριότητες προώθησης

16.5

Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 

δράσεις για κλιματική αλλαγή
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M19

Στήριξη για τοπική ανά-

πτυξη μέσω του LEADER 

(ΤΑΠΤΚ - τοπική ανά-

πτυξη με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων)

19.1

Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής 

Δράσης (ΟΤΔ)

19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 

με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και 

φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 

καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των 

οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 

σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δικαιούχοι 

στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η 

ΟΤΔ ή μέλος αυτής

19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 

(διακρατική και διατοπική)

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ

19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
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