Από την 1η Μαρτίου αιτήσεις για
αναδιάρθρωση αμπελώνων
Από 1 Μαρτίου έως και 15 Μαΐου κάθε έτους
μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι
αμπελουργοί αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για
την
ένταξή
τους
στο
πρόγραμμα
«Αναδιάρθρωση
και
μετατροπή
των
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», στις
κατά
τόπους
Διευθύνσεις
Αγροτικής
Ανάπτυξης, στο αμπελουργικό μητρώο των
οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Τπουργικές Αποφάσεις για τα οινοποιεία
την Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν
και επίσημα δύο σημαντικές υπουργικές
αποφάσεις για τα οινοποιεία. Η πρώτη αφορά την
παράταση κατά ένα χρόνο της άτοκης
χρηματοδότησης για την παραλαβή της
σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2009/2010
κατά ένα έτος και η δεύτερη αφορά άτοκο
δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
ύψους 250.000 ευρώ για κάθε συνεταιριστική
επιχείρηση και 25.000 ευρώ για κάθε ιδιωτική
οινοποιητική επιχείρηση.
Κατάργηση παρακράτησης ΕΛΓΑ
Από 1.1.2011 καταργείται η παρακράτηση της
εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική
παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί
των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από
παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή
καθεστώτος Υ.Π.Α. Επίσης καταργείται και η
απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων
αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην
αρμόδια ΔΟΤ, οι αγρότες του κανονικού
καθεστώτος.
χέδια Βελτίωσης
Από 18 Υεβρουαρίου η υποβολή χεδίων
Βελτίωσης – Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
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Μέτρο 132 Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης - υμμετοχή γεωργών σε
συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

Σεύχος 30ο - Ιανουάριος 2011

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Δόθηκε στη δημοσιότητα η κατάσταση των
ενταχθέντων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου
132 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εναλλακτική Πτηνοτροφία
- Σι είναι η Εναλλακτική

Πτηνοτροφία.
- Πεδία προβληματισμού για
τους εν δυνάμει πτηνοτρόφους.
- Πηγές Φρηματοδότησης για
την Εναλλακτική Πτηνοτροφία
- Παραδείγματα Εναλλακτικών
Πτηνοτροφείων

Μέτρο 123Α Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης
Σον προσεχή Μάρτιο εκτιμάται ότι θα
ενεργοποιηθεί ξανά το Μέτρο 123Α για τις
επενδύσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
που μεταξύ άλλων καλύπτει τους κλάδους
ελαιολάδου, οίνου, αρωματικών φυτών,
οπωροκηπευτικών, γαλακτοκομικών, κρέατος
κ.α.

ελ. 4-5

Εξωστρέφεια – Εξαγωγές
- Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση
προϊόντων», Δικαιούχοι του Μέτρου &
επιλέξιμες δράσεις.
- Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων

Νέο νομικό πρόσωπο από τους
κτηνοτρόφους του Νομού Ηρακλείου
Νέο νομικό πρόσωπο για την εμπορία των
προϊόντων τους προετοιμάζονται να ιδρύσουν
οι κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου. Η
ιδρυτική συνέλευση έγινε το άββατο 22
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Οι
οριστικές αποφάσεις για τη νομική μορφή του
φορέα (συνεταιρισμός ή Α.Ε), οι λεπτομέρειες
του
καταστατικού,
το
μετοχικό
κεφάλαιο, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας,
θα οριστικοποιηθούν προσεχώς.

ελ. 4-5

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
- Ο σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού
Νόμου
- Ποιές είναι οι ενισχύσεις του Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου
- Επενδυτικά σχέδια-Σα ποσά
επιχορήγησης και οι αιτήσεις των
επενδυτικών σχεδίων
ελ. 6-7
Κρασιά Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα
παραπάνω θέματα παρέχονται στην
ιστοσελίδα της Σράπεζας
www.pancretabank.gr

δωρεάν ΤΠΗΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΥΟΡΕΩΝ

ΑγροΕπικαιρότητα

Ενισχύσεις και δηλώσεις βοσκοτόπων
Από την 1η Μαρτίου αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων
Τπουργικές Αποφάσεις για τα οινοποιεία
Κατάργηση παρακράτησης ΕΛΓΑ
χέδια Βελτίωσης.
Μέτρο 132 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - υμμετοχή γεωργών σε
συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Νέο νομικό πρόσωπο από τους κτηνοτρόφους του Νομού Ηρακλείου

Ιανουάριος 2011

Ιανουάριος 2011

Η πτηνοτροφία είναι κλάδος της ζωικής παραγωγής με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.
Περιλαμβάνει την εκτροφή ορνίθων, παπιών και χηνών, γαλόπουλων και στρουθοκάμηλων. Η
εναλλακτική πτηνοτροφία εστιάζει στην εκτροφή ειδών πέραν των ορνίθων και άλλων σχετικά
συνηθισμένων εκτροφών, όπως στις πέρδικες, στα ορτύκια, στους φασιανούς, στις φραγκόκοτες κ.α.
Σι είναι η Εναλλακτική Πτηνοτροφία
ε αντίθεση με τη γενική εντύπωση, για παράδειγμα η
γαλοπούλα μπορεί να δώσει εξαιρετικής ποιότητας κρέας με
πολύ χαμηλά λιπαρά και κρεατοσκευάσματα υψηλής
διατροφικής αξίας.
Βασική προϋπόθεση συνιστά η ελεύθερη βοσκή και η κατά το
δυνατό ελαχιστοποίηση σιτηρεσίων με ζωοτροφές (καλαμπόκι,
σιτάρι κ.α.). Οι εκτροφές ελευθέρας βοσκής και ειδικότερα οι
βιολογικές εκτροφές, δίνουν προϊόντα υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών και εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
εντατικού ελέγχου από την εκτροφή μέχρι την τελική διάθεση
στον καταναλωτή. Η καθημερινή τους διατροφή περιλαμβάνει
μόνο φυτικές τροφές βιολογικής γεωργίας και η διάρκεια
εκτροφής είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή των
συμβατικών.

Πεδία προβληματισμού για τους εν δυνάμει πτηνοτρόφους
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Φωροθέτηση μονάδων

Απόδοση σε κρέας ή/και αυγά

Διάθεση αποβλήτων

Αναπαραγωγή

Κόστος αρχικού ζωικού κεφαλαίου

Κόστος διακίνησης και αποθήκευσης

υνολικό κόστος εγκατάστασης

Θεσμικό πλαίσιο

Σρόπος και κόστος εκτροφής

Επενδυτικά κίνητρα

Ασθένειες

Απρόβλεπτες μεταβλητές της αγοράς
Διατροφικές κρίσεις

Τγιεινή της εγκατάστασης

Προϊόντα, υποπροϊόντα
Μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία

Επιμόρφωση και κατάρτιση πτηνοτρόφου

Εκτροφή ή/και σφαγείο ή/και πλήρης
καθετοποίηση της μονάδας

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας
Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου θα
αξιολογείται βάσει κριτηρίων:
α. Αξιολόγησης του Επενδυτικού Υορέα (εμπειρία, επαγγελματική εξειδίκευση, ποσοστό ίδιας
συμμετοχής κ.α.)
β. Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου
γ. Σεχνολογικής Ανάπτυξης (καινοτομία, εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών, διαχείριση αποβλήτων
κ.α.)
δ. υμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη (αύξηση απασχόλησης, συμβολή στην προστασία του
περιβάλλοντος, εξαγωγική επίδοση κ.α.).

Σα ποσά επιχορήγησης και οι αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων
Με απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας που θα εκδίδεται το
Δεκέμβριο κάθε έτους, θα καθορίζεται το
συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που
παρέχονται για το επόμενο έτος, καθώς και η

κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες.
Διαμορφώνεται επίσης σχέση 3/1 όσον αφορά
το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις
φορολογικές απαλλαγές σε σχέση με
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νόμο θα υποβάλλονται το αργότερο
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων
Επενδυτικών χεδίων, τα οποία θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κρασιά Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ)
Δημοσιεύτηκαν σε ΥΕΚ οι αποφάσεις
αναγνώρισης
οίνων
με
την
ένδειξη
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη». Πιο
συγκεκριμένα αναγνωρίσθηκαν οι οίνοι με την
ονομασία: 1) Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη Χανιά, 2) Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη Ρέθυμνο και θα ακολουθήσουν και
άλλες γεωγραφικές περιοχές της Κρήτης.

Ενισχύσεις και δηλώσεις βοσκοτόπων
Δεν πρόκειται να καταβάλλονται ενισχύσεις
εξισωτικών αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους
που δήλωσαν βοσκοτόπους σε άλλο Νομό από
εκείνον που έχουν δηλώσει τις σταυλικές τους
εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε με γραπτή της
δήλωση πρόσφατα η Τφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κα Μιλένα Αποστολάκη.
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Νέος
τις 24 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
υνοχή». Εντός των ημερών αναμένεται η οριστική διαμόρφωσή του, ενώ θα ακολουθήσουν
εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες υλοποίησης του.

Ο σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Βάσει του σχεδίου, σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η
τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
προωθούνται η πράσινη οικονομία και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγές Φρηματοδότησης για την Εναλλακτική Πτηνοτροφία

Πρόγραμμα
Αγροτική Ανάπτυξη
2007-2013
Μέτρο 121
Επενδύσεις στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις –
χέδια Βελτίωσης

Πρόγραμμα
Αγροτική Ανάπτυξη
2007-2013
Μέτρο 123Α
Επενδύσεις
μεταποίησης
γεωργικών
προϊόντων

Πρόγραμμα
Αγροτική Ανάπτυξη
2007-2013
Άξονας 3 ΟΠΑΑΧ

Πρόγραμμα
Αγροτική Ανάπτυξη
2007-2013
Άξονας 4 LEADER

Αναπτυξιακός
Νόμος

Ποιες είναι οι ενισχύσεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
το καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια σχεδόν σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, ενώ τα είδη ενισχύσεων που θα παρέχονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση
κεφαλαίου, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτούμενα δάνεια. Σα είδη ενισχύσεων θα
παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και το ύψος τους θα καθορίζεται μέχρι του ανωτάτου
ορίου που προβλέπει ο Φάρτης Ενισχύσεων ανά Περιφέρεια.

Επενδυτικά σχέδια
Ο νέος νόμος θα προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που
αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων. Σα γενικά καθεστώτα επενδύσεων ενισχύουν
σχέδια, Γενικής Επιχειρηματικότητας, Σεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής υνοχής.

Ολοκληρωμένα
πολυετή
επιχειρηματικά
σχέδια για τον
τεχνολογικό και
οργανωτικό
εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεων
6

τον οικισμό Πέντε Βρύσες βόρεια της Θεσσαλονίκης
βρίσκεται ένα πρότυπο εκτροφείο ορτυκιών.
Η δημιουργία του επιδοτήθηκε από το LEADER+ με
στόχο την ίδρυση μιας πλήρως καθετοποιημένης
μονάδας θηραματικών ειδών πτηνών.
Πτηνά κυνηγετικών φασιανών, ηλικίας 2-6 μηνών, θα αφεθούν
ελεύθερα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων του νομού Πρεβέζης,
ύστερα από έγκριση των δασικών υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου. Η προμήθεια των θηραμάτων θα γίνει από το κρατικό
εκτροφείο της Πάτρας, ενώ οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον
τοπικό Κυνηγετικό ύλλογο της Πρέβεζας

Κατηγορίες ειδικών επενδυτικών σχεδίων :
Επενδύσεις
συνέργειας και
δικτύωσης
(clusters).

Εναλλακτικά Πτηνοτροφεία

Επιχειρηματικόητα
των νέων

Μεγάλα επενδυτικά
σχέδια

το Λουτράκι του νομού Πέλλας, λειτουργεί εκτροφείο θηραμάτων
(πέρδικες και φασιανοί) που μεγαλώνουν σε κατάλληλο περιβάλλον με
τις κλιματολογικές συνθήκες να ευνοούν την ανάπτυξή τους. Σα
προϊόντα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, αποτελώντας
απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία παραδοσιακών
συνταγών.

Σο εκτροφείο θηραμάτων του νομού Ξάνθης, έχει δημιουργηθεί
από τον Κυνηγετικό ύλλογο. Πρόκειται για πυρήνα προσαρμογής
θηραμάτων και η συνολική έκτασή του φτάνει τα 50 στρέμματα. ε
αυτόν τον χώρο βρίσκεται σύγχρονο λαγοτροφείο, καθώς και
κλωβοί προσαρμογής πέρδικας.
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Νοέμβριος 2010

Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αναμένονται στις επόμενες εβδομάδες δύο πολύ σημαντικές προκηρύξεις στήριξης των δράσεων ανάπτυξης εξωστρέφειας.
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες – Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό χέδιο

Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση Προϊόντων
ύμφωνα με το τελικό σχέδιο της Κοινής
Τπουργικής Απόφασης, τα συστήματα ποιότητας

που καλύπτονται από το Μέτρο είναι: Βιολογική
παραγωγή, AGRO 2 και AGRO 3.

Δικαιούχοι του Μέτρου & επιλέξιμες δράσεις
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι ομάδες παραγωγών
γεωργικών προϊόντων. Οι επιλέξιμες δράσεις
αφορούν προώθηση και διαφήμιση στην

εσωτερική αγορά και περιλαμβάνονται σε
Επιχειρησιακό χέδιο μέγιστης διάρκειας 3 ετών.

το πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται
έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από
€30.000 έως €250.000 ευρώ. Σο ποσοστό της

επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40% έως 50%
και θα οριστικοποιηθεί με την προκήρυξη του
προγράμματος.

Κατηγορία Ενέργειας(Δαπάνης)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό
του έργου

Μηχανολογικός εξοπλισμός

50%

Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης

Δαπάνες Πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

40%

Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου

Ενέργειες χεδιασμού και Πιστοποίησης
προϊόντων και συσκευασίας

100%

Ενέργειες Προβολής και προώθησης σε
αγορές – στόχους

100%

Ενέργειες Σεχνικής και υμβουλευτικής
Τποστήριξης

40%

Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών,
πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας

50%

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και
ανθρώπινων πόρων

10%

Επιλέξιμες Ενέργειες

Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους

Επιλέξιμα γεωργικά προϊόντα

AGRO 2
Ελιές επιτραπέζιες –
ελαιοποίησης
Οινάμπελοι,
σταφιδάμπελοι,
επιτραπέζια.
Αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ελιές επιτραπέζιες –
χεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών
ελαιοποίησης.
φυλλαδίων
Οινάμπελοι,
σταφιδάμπελοι,
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία
επιτραπέζια Αρωματικά
ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών
και φαρμακευτικά φυτά.
Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών,
Διοργάνωση - συμμετοχή σε εκθέσεις στην εσωτερική
αγορά (Ε.Ε.)
χοίρων, πουλερικών για
παραγωγή κρέατος,
γάλακτος ή αυγών.
Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών,
Έλαια – λίπη.
καταναλωτών στις μονάδες παραγωγής
Προϊόντα αλευροποιίας,
αρτοποιίας,
ζαχ/πλαστικής, ζυμαρικά.
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων
Οίνος, ξύδι.
AGRO 3
Προϊόντα γαλακτοκομίας.
Χοίρειο
κρέας
Παρασκευάσματα
Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μέσω
κρεάτων.
καταστημάτων, οργάνωση συναντήσεων)
Μέλι και μελισσοκομικά
προϊόντα.
Επιχορήγηση: 70% Ίδια συμμετοχή: 30% Μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού: 100.000 €
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Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων
ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με
δυνατότητα
εξάμηνης
(6)
παράτασης.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Σο πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό De Minimis και έτσι το συνολικό ποσό ενισχύσεων που
χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ,
σε περίοδο 3 ετών πριν την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
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