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5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005
Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το παρόν µέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των «γεωργικών
εκµεταλλεύσεων».
Με δεδοµένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
της χώρας µας έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους
επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, το µέτρο αυτό αποτελεί
βασικό µέσο για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στοχεύοντας
στην αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος, στην τόνωση της γεωργικής απασχόλησης
και στην µείωση της µακροχρόνιας τάσης απο-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον
αγροτικό τοµέα.
Θα προωθηθούν δράσεις εκσυγχρονισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων που αφορούν
στη φυτική και ζωική παραγωγή µε ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό γεωργικών
εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, ενώ στο τοµέα της φυτικής παραγωγής
προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της παραγωγής στους
τοµείς του καπνού και βάµβακος.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Στόχος του µέτρου είναι ο εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η
βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, µέσω της καλύτερης χρήσης των
συντελεστών παραγωγής συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών –
καινοτοµιών, µε στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη
διαφοροποίηση της εκµετάλλευσης σε τοµείς όπως τα µη εδώδιµα (non-food) και
ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.
Η κτηνοτροφία αποτελεί νευραλγικό τοµέα της αγροτικής παραγωγής αν και στην
Ελλάδα παράγει µόλις το ¼ της ακαθάριστης αξίας της «γεωργικής» παραγωγής. Η
ανισοµέρεια µεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής αποτελεί ένα από τα διαρθρωτικά
προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας.
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Η κάλυψη των αναγκών της χώρας στα κυριότερα προϊόντα ζωικής παραγωγής, από
την εγχώρια παραγωγή, ανέρχεται περίπου σε 30% στο βόειο κρέας, 40-45% στο
χοιρινό κρέας και σε 50% στο αγελαδινό γάλα (φρέσκο, παστεριωµένο, παγωτά,
γιαούρτι, κλπ). Η µέση κατανάλωση ανά άτοµο όπως προκύπτει από τους κατά
κεφαλήν δείκτες κατανάλωσης και έτος στην Ελλάδα είναι για µεν το βόειο κρέας 19
κιλά περίπου, για το χοίρειο κρέας 30 κιλά περίπου και για το νωπό αγελαδινό γάλα
40 κιλά περίπου, ποσοστά αρκετά χαµηλότερα από το µέσο ευρωπαίο πολίτη (ΕΕ15) συνεπώς υπάρχουν αρκετά περιθώρια για την αύξηση της κατά κεφαλή
κατανάλωσης στα παραπάνω προϊόντα.
Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την χώρα µας
δεδοµένου ότι παρέχει εισόδηµα σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών της χώρας και αξιοποιεί ορεινούς και υποβαθµισµένους
βοσκότοπους. Η αιγοπροβατοτροφία, που στο σύνολό της δεν αφορά εκτατική
κτηνοτροφία, πάσχει από διαρθρωτικά προβλήµατα στις εκµεταλλεύσεις και χρήζει,
ιδιαίτερα, εκσυγχρονισµού.
Τέλος σηµειώνεται ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει την πλήρη αποδέσµευση και δεν
υφίστανται περιορισµοί από τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς των προϊόντων, µε
εξαίρεση την ποσόστωση του αγελαδινού γάλακτος. Σε αυτή την περίπτωση,
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόµενων στα διάφορα µέτρα
(που αφορούν το αγελαδινό γάλα) του ΠΑΑ 2007-2013, είναι η ύπαρξη ανάλογης
ατοµικής ποσότητας αναφοράς, η οποία ελέγχεται από τον αρµόδιο φορέα
εφαρµογής µέσω µητρώου παραγωγών µε τις αντίστοιχες ποσοστώσεις τους στο
γάλα, το οποίο καταρτίζεται από τον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος (ΕΛ.ΟΓ).
Κατά συνέπεια ως πρώτος διαρθρωτικός στόχος του µέτρου ορίζεται η αύξηση της
συµµετοχής της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της
γεωργικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α.,
υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο
µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία ενίσχυση για
επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω
περιορισµών ή ορίων. Παράλληλα οι ενισχυόµενες εκµεταλλεύσεις παράγουν
προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά.
Σε ότι αφορά τη Φυτική Παραγωγή, η προτεραιότητα θα δοθεί σε δυναµικούς
κλάδους του αγροτικού τοµέα ή κλάδους που παρουσιάζουν προοπτική ανάπτυξης,
σεβόµενοι τους κανόνες της ΚΟΑ κάθε προϊόντος.
Κατά συνέπεια, ως δεύτερος διαρθρωτικός στόχος του µέτρου, ορίζεται η στήριξη
των προωθούµενων καλλιεργειών υπό την προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας
Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε
επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία
ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν
των εν λόγω περιορισµών ή ορίων.
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Προτεραιότητα ένταξης στο µέτρο των σχεδίων βελτίωσης έχουν οι παραγωγοί
καπνού για τους οποίους η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της άσκησης της γεωργικής
δραστηριότητας.
Η αναθεώρηση της ΚΑΠ έχει οδηγήσει στην σηµαντική µείωση των καλλιεργούµενων
εκτάσεων µε καπνό.
Στο κεφάλαιο 5.1.3 «Τεκµηρίωση των επιλογών που αντικατοπτρίζουν την επιλογή
των προτεραιοτήτων µε βάση τις κατά περιοχή ανάγκες και τα διαρθρωτικά
µειονεκτήµατα που έχουν προσδιορισθεί» παρουσιάζονται αναλυτικά οι νοµοί που
είτε εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του καπνού αλλά και οι νοµοί στους οποίους
διατηρείται έστω και µε µείωση η καλλιέργεια συγκεκριµένων ποικιλιών καπνού που
διατηρούν υψηλή εµπορική αξία. Μέσω του µέτρου κατά προτεραιότητα ενισχύονται
οι περιοχές αυτές και οι παραγωγοί είτε για την στροφή σε νέες καλλιέργειες
(περιοχές που εγκαταλείπεται η καλλιέργεια) είτε για την περαιτέρω βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων που παραµένουν στην καλλιέργεια του
καπνού.
Στους νοµούς αυτούς θα διατεθούν κατά προτεραιότητα και µέσω του µέτρου του
εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων .οι πρόσθετοι πόροι που
µεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ. από τον πρώτο πυλώνα .
Μικρότερης έντασης τουλάχιστον µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία όπως
αποδεικνύεται και από τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στο σχετικό κεφάλαιο
είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
Στις περιοχές αυτές ιδιαίτερη πριµοδότηση θα δοθεί µόνο για τα επενδυτικά σχέδια
που προβλέπουν αναδιάρθρωση και στροφή σε άλλες καλλιέργειες. Επισηµαίνεται
επίσης ότι προβλέπεται σηµαντική αύξηση των διαθεσίµων πόρων του µέτρου 125
«Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της
δασοκοµίας» για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στις ανωτέρω περιοχές
αξιοποιώντας τους πρόσθετους πόρους που µεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ. από τον
πρώτο πυλώνα .
Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας θα πρέπει να σέβεται τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης, συµβάλλοντας στη διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να επικεντρωθεί
σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας και υγιεινής. Τη τελευταία δεκαετία και
σαν αποτέλεσµα των πρόσφατων διατροφικών κρίσεων, παρατηρείται αυξηµένη
ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται µε γεωργικές πρακτικές
βασισµένες σε αναγνωρισµένα πρότυπα παραγωγής και προϊόντα που
χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, ως
τρίτος διαρθρωτικός στόχος, ορίζεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
και των επιδόσεων στον τοµέα της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίµων και η
αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.
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Όσον αφορά τις χωρικές προτεραιότητες, η έµφαση θα δοθεί στην αναγκαιότητα
εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
καθώς επίσης και των περιοχών οι οποίες πλήττονται από την εφαρµογή της νέας
Κ.Α.Π.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ενισχύσεις δύναται να δοθούν σε υλικές (πάγια) και άυλες επενδύσεις µέσω των
οποίων επιτυγχάνεται:
•

Βελτίωση της συνολικής επίδοσης της εκµετάλλευσης

Το µέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
•

Επενδύσεις στις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις γεωργών
φυσικών και νοµικών προσώπων.

•

Επενδύσεις στις συνεργαζόµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

•

Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις νέων γεωργών.

•

Επενδύσεις για την µετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα µετεγκατάστασης προκύπτει για
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

•

Ανειληµµένες υποχρεώσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ∆΄ Προγραµµατικής περιόδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Όσον αφορά στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
αυτή µπορεί να αφορά:
Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της εκµετάλλευσης είτε µέσω της
µείωσης του κόστους παραγωγής έιτε της αύξησης της αξίας των προϊόντων είτε
µέσω της αύξησης µέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναµικότητας της
εκµετάλλευσης σε προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά (υπό την
προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της
παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή
εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα
οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισµών ή ορίων). Η
επίτευξη της αύξησης των καθαρών κερδών της εκµετάλλευσης θα γίνεται µε µη
επιβαρυντικές προς το περιβάλλον µεθόδους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
έγκριση των επενδύσεων θα είναι οι επενδύσεις αυτές να τηρούν τα κοινοτικά
πρότυπα που αφορούν σε αυτές.
Στήριξη σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας και καλής
διαβίωσης των ζώων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των επενδύσεων θα
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είναι οι επενδύσεις αυτές να τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που αφορούν σε αυτές και
να οδηγούν σε αύξηση της οικονοµικής επίδοσης των εκµεταλλεύσεων. Τα κριτήρια
τα οποία θα χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση και µέτρηση της βελτίωσης των
συνολικών επιδόσεων της εκµετάλλευσης θα είναι οικονοµικά και θα σχετίζονται µε
την στοχοθέτηση του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Οι δείκτες για την ποσοτικοποίησή
τους θα είναι οι προτεινόµενοι στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
του κανονισµού 1974/2006.

Οι στόχοι του µέτρου αναφορικά µε την βελτίωση της συνολικής επίδοσης της
εκµετάλλευσης, για κάθε µία από τις παραπάνω µορφές εκµεταλλεύσεων, τίθενται και
τεκµηριώνονται µέσω µελέτης η οποία θα αποτυπώνει την οικονοµική και
περιβαλλοντική κατάσταση της εκµετάλλευσης προ και µετά την υλοποίηση της
επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι περιορισµοί και οι απαγορέυσεις των
αντίστοιχων ΚΟΑ.
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)
Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαµβάνουν:
•

Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµός των
παγίων της εκµετάλλευσης

•

Αγορά

ή

χρονοµίσθωση

νέου

µηχανικού

και

µηχανολογικού

εξοπλισµού και υποδοµών.
•

Εξοπλισµός

πληροφορικής

αυτοµατοποίηση

της

και

επικοινωνιών

παραγωγής,

την

µε

στόχο

την

παρακολούθηση

καλλιεργητικών παραµέτρων και των εισροών
•

Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση
του ηλεκτρονικού εµπορίου . Η ανωτέρω δράση δεν είναι επιλέξιµη για
τους δικαιούχους του υποµέτρου Β του παρόντος µέτρου.

•

Γενικά κόστη συνδεόµενα µε τις προαναφερόµενες δαπάνες, όπως
αµοιβές

αρχιτεκτόνων,

µηχανικών

και

συµβούλων,

µελέτες

εφικτότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωµάτων
πατεντών και αδειών.
•

Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριµένα συστήµατα τα οποία µειώνουν
τις απώλειες νερού.

•

Επενδύσεις συµµόρφωσης µε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα
όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1782/2003
του Συµβουλίου και τα οποία θα πραγµατοποιούνται µέχρι την λήξη
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της περιόδου χάριτος η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την
ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για
την γεωργική εκµετάλλευση.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των νέων γεωργών, οι επενδύσεις συµµόρφωσης
και για τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, όταν αυτά προσδιορίζονται στο
επιχειρηµατικό τους σχέδιο, µε την προϋπόθεση τα σχετικά πρότυπα να ισχύουν
µέχρι την λήξη της περιόδου χάριτος, η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την
ηµεροµηνία εγκατάστασής τους ως νέων γεωργών, είναι επιλέξιµες .
Οι επενδυτικές δαπάνες που δεν δύναται να ενισχυθούν είναι:
o

Η αγορά ζωικού κεφαλαίου

o

Η αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτειών

o

Η αγορά δικαιωµάτων παραγωγής

o

Η απλή αντικατάσταση παγίων

o

Πάγια τα οποία έχουν ενισχυθεί κατά το παρελθόν

o

Εξοπλισµός πληροφορικής και επικοινωνιών ICT (Information and
Communication Technologies) για τους γεωργούς που έχουν ενταχθεί
στο υποµέτρο β

o

Αναλώσιµα και πάγια µε απόσβεση
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

o

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

o

Λοιπές δαπάνες όπως αυτές καθορίζονται µε σχετική Υπουργική
Απόφαση

µικρότερη

της

διάρκειας

Οι επενδύσεις συµµορφώνονται µε όλα τα Κοινοτικά πρότυπα που σχετίζονται
µε αυτές.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
∆ικαιούχοι του µέτρου µπορεί να είναι:
o

Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νοµικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής
εκµετάλλευσης

o

Συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις

o

Νέοι Γεωργοί (αντίστοιχοι δικαιούχοι του µέτρου 112 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» οι οποίοι προβλέπουν στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο
τις αντίστοιχες επενδυτικές δαπάνες)
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Νεοεισαχθέντα Κοινοτικά Πρότυπα
Για τη συµµόρφωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά
πρότυπα µπορεί να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς. Σε αυτή την περίπτωση
µπορεί να ισχύει περίοδος χάριτος, για την εκπλήρωση του εν λόγω προτύπου, η
οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο
καθίσταται υποχρεωτικό για τη γεωργική εκµετάλλευση.
1.
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ από 1-1-2006 µε καταληκτική ηµεροµηνία
συµµόρφωσης προς το πρότυπο το αργότερο µέχρι 1-1-2009:
o

Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου για την απαγόρευση της
χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική
δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για
κερδοσκοπικούς λόγους

o

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης,
καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών

o

Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου της για τη θέσπιση κοινοτικών
µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού

o

Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση γενικών
κοινοτικών µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων
καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων

o

Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου

2.
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ από 1-1-2007 µε καταληκτική ηµεροµηνία
συµµόρφωσης προς το πρότυπο το αργότερο µέχρι 1-1-2010
o

Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών
κανόνων για την προστασία των µόσχων

o

Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για
την προστασία των χοίρων

o

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των ζώων
στα εκτροφεία

Ισχύοντα Κοινοτικά Πρότυπα
Θα πρέπει να εφαρµόζονται από όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Στήριξη µπορεί
να χορηγηθεί µόνο σε επενδύσεις νέων γεωργών µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα
ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, (πρότυπα του Καν. 1782/2003) όπως αυτά

198

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή ισχύει
περίοδος χάριτος, για την συµµόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα, η οποία δεν θα
ξεπερνάει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των νέων γεωργών.
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση που παρέχεται έχει τη µορφή της επιδότησης κεφαλαίου και χορηγείται
απολογιστικά σε τρεις το πολύ δόσεις. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα ένα µέρος αυτής
να προκαταβληθεί σε ποσοστό έως 20% υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται
εγγυήσεις από µέρους των ωφελουµένων σε ύψος 110% του ποσού της
προκαταβολής. Τα νοµικά πρόσωπα δεν δικαιούνται προκαταβολής.
ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. Τα ποσοστά ενίσχυσης διαµορφώνονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
1.

Φυσικά - Νοµικά πρόσωπα – συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις

Το µέγιστο ποσοστό της ενίσχυσης διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο
πίνακα και θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε Κ.Υ.Α.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

75%

ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

50%

ΛΟΙΠΕΣ

40%

2.

Νέοι Γεωργοί

Το µέγιστο ποσοστό της ενίσχυσης διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο
πίνακα και θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε Κ.Υ.Α:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

75%

ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

60%

ΛΟΙΠΕΣ

50%

Β. Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται σε 250.000€ για τα
φυσικά πρόσωπα και σε 500.000€ για τα νοµικά πρόσωπα και τις συνεργαζόµενες
εκµεταλλεύσεις.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μέτρο : 121 – Υποµέτρο : A
Κοινοτική

Εθνική

∆ηµόσια

Ιδιωτική

Συνολικό
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€

Συµµετοχή

Συµµετοχή

∆απάνη

Συµµετοχή

Κόστος

1

2

3 = 1+2

4

5 = 3+4

304.747.125

%

70,87%

125.237.151
29,13%

429.984.276
50,00%

430.000.000
50,00%

859.984.276
100%

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες υποστηρίζονται από τον
προγραµµατισµό αγροτικής ανάπτυξης δυνάµει του καν. (ΕΚ) 1257/99 που δεν θα
ολοκληρωθούν µέσα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, και συγκεκριµένα σε
ότι αφορά στις δηµοσιοποιήσεις του Μέτρου «Επενδύσεις στις Γεωργικές
Εκµεταλλεύσεις» του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, των ετών 2003 έως 2006, και των ΠΕΠ
για την προκήρυξη του έτους 2006 θα ισχύσουν τα άρθρα 4 § 1 και 8 § 1α του Καν.
(ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής. Το ποσό των ανειληµµένων υποχρεώσεων
ανέρχεται σε 230.000.000€. Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-ΑΥ 20002006 καθώς και στα ΠΕΠ 2000-2006 εγκριθεί ως ηµεροµηνία λήξης για την
υλοποίησή τους η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση των
προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. το ποσό αυτό θα
αναθεωρηθεί.
Η συνεχιζόµενη δράση αφορά:
•

Τους δικαιούχους, για όλη τη χώρα, του Μέτρου του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ.
2000 – 2006, 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» , οι
οποίοι εγκρίθηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α. 637/05.

•

Τους δικαιούχους των αντίστοιχων µέτρων των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για σχέδια βελτίωσης γεωργικών
εκµεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.

Μέσω του συστήµατος διαχέιρισης και ελέγχου θα υπάρχει διακριτή διαφορά σε
όρους φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των δικαιούχων µεταξύ τρίτης και
τέταρτης προγραµµατικής περιόδου (άρθρο 15 Καν. 1320/2006).
ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ
∆εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή
τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α των διαφόρων προϊόντων (άρθρο 5 § 6 καν (ΕΚ)
1698/2005 Συµβουλίου).
Ειδικότερα:
ΖΑΧΑΡΗ
∆εν ενισχύονται τευτλοπαραγωγοί του νοµού Φθιώτιδας , της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχουν παραιτηθεί των
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καλλιεργητικών τους δικαιωµάτων και είναι επιλέξιµοι για ενίσχυση από το Εθνικό
πρόγραµµα Ζάχαρης. Εξαίρεση αποτελεί ο νοµός Έβρου που συνεχίζει να παράγει
ζακχαρότευτλα για να εφοδιάζει τη µονάδα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην
Ορεστιάδα.

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
1) Στον τοµέα οπωροκηπευτικών δε χορηγείται καµία ενίσχυση, στο πλαίσιο του
παρόντος καθεστώτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Σε δράσεις που εφαρµόζονται από οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη
από την Κ.Ο.Α φρούτων και λαχανικών και εµπίπτουν στις επιλεξιµότητες των
επιχειρησιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται µε βάση το κανονιστικό
πλαίσιο της ΚΟΑ .



Σε δράσεις που εφαρµόζονται από ατοµικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν ή
όχι σε οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α φρούτων και
λαχανικών, εφόσον τα µέτρα αυτά έχουν συλλογική διάσταση.

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια :
•

Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως
είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που
υφίσταται αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών, αλλά λόγω του νησιωτικού
τους χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους
έκτασης, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά.
Στην ανωτέρω περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο
πλαίσιο του µέτρου θα κοινοποιούνται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής που
χειρίζεται τα θέµατα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών

•

Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια
ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου
κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των
προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ
ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών
σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και
επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των
αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής
χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει
συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν
προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών.

•

Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων
γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη
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οµάδων παραγωγών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους
εκµετάλλευση.

ΟΙΝΟΣ
Οι δικαιούχοι του προγράµµατος οίνου ετών 2006, 2007, 2008, εξαιρούνται και δε
δύναται να χρηµατοδοτηθούν από τις αντίστοιχες δράσεις του µέτρου. Ο έλεγχος
αυτός (µη δυνατότητα συµµετοχής πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Πληρωµής
µέσω και των διασταυρωτικών ελέγχων. Στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου δεν
επιτρέπεται η φύτευση αµπελώνων.
Από την έναρξη εφαρµογής των επιχειρησιακών σχεδίων, που προβλέπονται στην
νέα ΚΟΑ Οίνου, για οµοειδείς δράσεις στις περιοχές εφαρµογής των σχεδίων αυτών
θα επανεξετασθεί η εφαρµογή του µέτρου, ούτως ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη
των παρεµβάσεων του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ.

ΚΑΠΝΟΣ
Οι δικαιούχοι του µέτρου 3 «∆ιαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων» που
χρηµατοδοτείται από το ταµείο καπνού εξαιρούνται µέχρι του τέλους του 2010 από το
µέτρο.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Ο τοµέας µελισσοκοµίας δεν είναι επιλέξιµος στο µέτρο 121 «Εκσυγχρονισµός
γεωργικών εκµεταλλεύσεων» και το σύνολο των αναγκών για επενδύσεις θα
καλυφθεί από τον κανονισµό 797/2004.
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια :
•

Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως
είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που
υφίσταται µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, αλλά λόγω του νησιωτικού τους
χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους έκτασης, δεν
µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Στην ανωτέρω
περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο πλαίσιο του
µέτρου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆/νση του ΥΠΑΑΤ.

•

Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια
ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου
κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των
προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ
ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών
σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και
επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των
αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας

και

της

βέλτιστης

αξιοποίησης της

κοινοτικής
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χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει
συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν
προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών.
•

Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων
γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη
µελισσοκοµικών συνεταιρισµών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η
γεωργική τους εκµετάλλευση.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
∆εν είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου καµία
επένδυση από ελαιοπαραγωγό µέλος αναγνωρισµένου ΟΕΦ.
Κατ εξαίρεση δύναται να ενταχθούν στο µέτρο οι ανωτέρω δικαιούχοι µόνο όταν δεν
υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του δικαιούχου από τα τριετούς διάρκειας
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους υπέρ των ΟΕΦ.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατηγορία ∆είκτη

Επιδόσεων

∆είκτης

Στόχος

Αριθµός
γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
που
έλαβαν
επενδυτική στήριξη

8.000

Συνολικό ποσό επενδύσεων

€ 859.984.276

Οι ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και
σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (β)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005
Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
121
ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το υποµέτρο στοχεύει στην ένταση της εφαρµογής των προσπαθειών για την
προσαρµογή στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και συγκεκριµένα
των σχετικών Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Αγροτική
Ανάπτυξη και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ),
µέσω
•

Της ενσωµάτωσης των αγροτών στην ψηφιακή οικονοµία µε την
αντιµετώπιση των υφιστάµενων ανισοτήτων στην πρόσβαση και την
αξιοποίηση των ΤΠΕ.

•

Της αύξησης στην χρήση του ∆ιαδικτύου και των συναλλαγών µέσω
αυτού.

•

Της δυνατότητας αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς
επίσης και η προώθηση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας

και

αποδοτικότητας

των

Γεωργικών

Εκµεταλλεύσεων µε τη χρήση των ΤΠΕ.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονοµίας για την αύξηση του ρυθµού
προσαρµογής των εκµεταλλεύσεων στο νέο οικονοµικό περιβάλλον και η ταχύτερη
ενσωµάτωσή τους στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Πεδίο εφαρµογής
•

Καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Καλύτερη χρηµατοοικονοµική και τεχνοπαραγωγική διαχείριση της
εκµετάλλευσης.

•

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των απασχολουµένων στη χρήση των νέων
τεχνολογιών.
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•

Ταχύτερη

διακίνηση

αγαθών

και

εµπορευµάτων

αλλά

και

βελτιστοποίηση των διαδικασιών αποθήκευσής τους.
•

Αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της
Περιφέρειας.

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και συναφών
επιχειρήσεων.

•

Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

•

Αξιοποίηση ΤΠΕ από Ωφελούµενο/Πολίτη.

•

Άρση της αποµόνωσης τους µε τη συµµετοχή τους στην παραγωγή
και χρήση των κατάλληλων πληροφοριών µέσω των ΤΠΕ.

•

Αξιοποίηση

σύγχρονων

υπηρεσιών

ηλεκτρονικού

εµπορίου

σε

παραγωγούς που η ύπαρξη εµποδίων στην φυσική διακίνηση των
προϊόντων τους µειώνει την ανταγωνιστικότητά τους.
•

Βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
παραγωγική διαδικασία, καθώς και στις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο
τοµέα.

•

Προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων και των αγροτουριστικών
καταλυµάτων.

∆ράσεις
Αγορά εξοπλισµού, υλικού (Η/W), λογισµικού (S/W).
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Γεωργός κατά κύρια απασχόληση, µε εισόδηµα τουλάχιστον 50% από γεωργική
εκµετάλλευση, ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη
στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας τους δυνατότητας σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Η
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαιούχων θα γίνει µέσω του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Προτεραιότητα θα δοθεί:
•

Σε νέους γεωργούς (κάτω των 40 ετών)

•

Στους έχοντες το µεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήµατος από
γεωργικές επιχειρήσεις

•

Σε αυτούς που διαµένουν σε ορεινές περιοχές

•

Σε αυτούς που διαµένουν σε νησιωτικές περιοχές.

•

Σε περιοχές που διαθέτουν υποδοµή σε ΤΠΕ
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)
Η επένδυση θα αφορά τη προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και

•

επικοινωνιών καθώς επίσης και το κατάλληλο λογισµικό.
Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι
καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας.
ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 1200€ ανά δικαιούχο.
Ισχύουν τα ποσοστά ενίσχυσης του υποµέτρου (α).
ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φορέας εφαρµογής για τα 2 υποµέτρα είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων συνεπικουρούµενη από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Γεωργικής
Ανάπτυξης.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μέτρο : 121 – Υποµέτρο : B
Κοινοτική
Συµµετοχή

Εθνική
Συµµετοχή

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συνολικό
Κόστος

1

2

3 = 1+2

4

5 = 3+4

€

14.174.803

%

70,87%

5.825.197
29,13%

20.000.000

20.000.000

50,00%

50,00%

40.000.000
100%

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Κατηγορία ∆είκτη

∆είκτης

Στόχος

Επιδόσεων

Αριθµός

γεωργικών 17.000

εκµεταλλεύσεων

που

έλαβαν επενδυτική στήριξη
Συνολικό

ποσό 40.000.000

επενδύσεων
Οι ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και
σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μέτρο : 121

€
%

Κοινοτική
Συµµετοχή

Εθνική
Συµµετοχή

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συνολικό
Κόστος

1

2

3 = 1+2

4

5 = 3+4

318.921.928
70,87%

131.062.348
29,13%

449.984.276
50,00%

450.000.000
50,00%

899.984.276
100%
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