Τεύχος 101ο - Δεκέμβριος 2017
Agrotica 2018

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Η 27η Agrotica 2018 θα διεξαχθεί από την 1η
έως την 4η Φεβρουαρίου 2018, στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του
αγροτικού κλάδου συγκεντρώνοντας μεγάλο
αριθμό εκθετών και επισκεπτών.
Εποχιακή πτώση στην τιμή
του ελαιολάδου
Υποχώρηση της τιμής και της ζήτησης εμφανίζει
το ελαιόλαδο στα τέλη του τρέχοντος έτους,
καθώς η προσφορά έχει αυξηθεί. Έτσι, οι
παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί αναμένουν τις
αρχές του επόμενου έτους σχετικά με το πώς θα
κινηθεί η εγχώρια και η διεθνής αγορά.
Πλαίσιο υλοποίησης
Προγράμματος Leader/CLLD
Με Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) καθορίστηκε το
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Leader
(Μέτρο 19) του ΠΑΑ 2014 – 2020 τόσο για τις
ιδιωτικές επενδύσεις όσο και για τις δημόσιου
χαρακτήρα παρεμβάσεις. Η Υ.Α. σηματοδοτεί και
την προσεχή άμεση προκήρυξη των προσκλήσεων
για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων.
Ενεργειακές Κοινότητες
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αφορά στην ίδρυση
ενεργειακών συνεταιρισμών με στόχο την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι
ενεργειακές κοινότητες θα συγκροτούνται από 5
μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται
και η συμμετοχή εκπροσώπων ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού.

ΑγροΕπικαιρότητα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της
εξωστρέφειας των Ελληνικών ΜΜΕ μεταποιητικών
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε
εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε.
και σε τρίτες χώρες. Τα επενδυτικά σχέδια που θα
χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς Αγροδιατροφή / Βιομηχανία
τροφίμων, Πολιτιστικές/Δημιουργικές βιομηχανίες,
Υλικά/Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, Υγεία /
Φάρμακα. Περίοδος υποβολής από 08/01/2018
έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

• Agrotica 2018
• Εποχιακή πτώση
στην τιμή του ελαιολάδου

• Πλαίσιο υλοποίησης
Προγράμματος
Leader/CLLD
• Ενεργειακές
Κοινότητες

Εξαγωγική δραστηριότητα 2016

• Πρόγραμμα
«Επιχειρούμε Έξω»

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
δημοσίευσε
στοιχεία για την εξαγωγική
δραστηριότητα των 13 Περιφερειών. Στην Κρήτη
το 2016 εμφανίζεται μείωση των εξαγωγών κατά
9,4%, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2,7%
σε σχέση με το 2015. Ακόμα, η Κρήτη κατείχε το
2,1% του συνόλου των εθνικών εξαγωγών και το
εμπορικό της ισοζύγιο διαμορφώθηκε στο
129,6%.

• Εξαγωγική
δραστηριότητα 2016
• Παράταση
του Προγράμματος
Μεταποίησης

Παράταση
του Προγράμματος Μεταποίησης
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος
Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων του ΠΑΑ
2014 – 2020. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για
την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων
υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων είναι η 31η Δεκέμβριου
2017.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr
Δωρεάν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
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σελ. 2-3

Πρόσκληση Μέτρου 9.
"Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών" ΠΑΑ 2014-2020

σελ. 4-5

Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης
(Υπο-δράσεις 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 9.
“Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών”
ΠΑΑ 2014-2020

+++

Στόχος του «Μέτρου 9» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι
η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις που θα τους
βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς, να
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον
αριθμό των αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων και οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη
μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της
ομάδας/οργάνωσης παραγωγών.
 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και με την υποβολή σχετικής
αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα
τέσσερα (4) έτη. Στην περίπτωση που η ομάδα/οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος
προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να
υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής
αυτής.
Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση
Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής,
όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου. Η ετήσια στήριξη κάθε ενταγμένου
δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000€.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις
ομάδες φυτικής παραγωγής έχει οριστεί
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης σε 10 και για τις ομάδες ζωικής
έχουν νέες ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγής σε 5 μέλη. Για τις
παραγωγών,
οι
οποίες
έχουν οργανώσεις παραγωγών φυτικής και
αναγνωριστεί επίσημα και ανήκουν στην ζωικής παραγωγής ο απαιτούμενος
κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών αριθμός μελών ορίζεται σύμφωνα με την
και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
προϋπάρχουσα νομοθεσία.
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

-2-

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό, αφού το επιτρέπει και η σταθερή
στρεμματική απόδοσή τους δεδομένου ότι αποτελούν
ελεγχόμενες καλλιέργειες τόσο για αστάθμητους
παράγοντες όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο
και σε επίπεδο φυτοπροστασίας και θρέψης.
Ενδεικτικά, στην περιοχή της Μεσαράς το μεγαλύτερο
ποσοστό των θερμοκηπιακών εκτάσεων αντιστοιχεί
στην πιπεριά, το αγγούρι και το αγγουράκι όπου το
70% της παραγωγής διατίθενται σε αγορές του
εξωτερικού.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι η υστέρηση σε σύγχρονη
τεχνογνωσία και ο μικρός βαθμός εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων παραγωγής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες που εφαρμόζουν υψηλή τεχνολογία, όπως η Ολλανδία,
επιτυγχάνουν σχεδόν δεκαπλάσια παραγωγή προϊόντος.
Συγκεκριμένα, η απόδοση της τομάτας στα Ολλανδικά θερμοκήπια είναι 70 κιλά ανά τετραγωνικό
μέτρο, ενώ αντίστοιχα στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) αντιστοιχεί σε
7 κιλά το μέγιστο.
Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια μπορεί να αποτελεί σταθερά μία εξαιρετικά προσοδοφόρα γεωργική
δραστηριότητα για μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών. Μπορεί να αναπτυχθεί είτε μέσω της συμβατικής
μεθόδου είτε ως βιολογική καλλιέργεια. Η Ελλάδα και η Κρήτη έχουν το πλεονέκτημα των πολλών κατά
τόπους μικροκλιμάτων ευνοώντας έτσι την μέση στρεμματική απόδοση.
Εκείνο που θα πρέπει να ενεργοποιήσει τους παραγωγούς είναι ότι «χάνεται το τραίνο» της
ανταγωνιστικότητας. Ο εφησυχασμός και η αδράνεια του παρελθόντος, οδήγησε εν πολλοίς στην
τελμάτωση του κλάδου συγκριτικά με άλλες χώρες (βλ. Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ισραήλ, Μαρόκο), η
παραγωγική δυναμική του οποίου συντηρείται αφ’ εαυτού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον η
απόσταση που χωρίζει τις επιδόσεις των νότιων περιοχών της Κρήτης (Ιεράπετρα, Τυμπάκι, Φαλάσσαρνα
κ.α.) με άλλες ανταγωνίστριες περιοχές-χώρες μεγαλώνει κάθε χρόνο και μάλιστα με αλματώδεις
ρυθμούς.
Τόσο στο παραγωγικό και τεχνολογικό επίπεδο, όσο και στην
εμπορία και διάθεση των πρώιμων κηπευτικών, οι παραγωγοί μας
έχουν μείνει πίσω. Το καλό κλίμα (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία) δεν
είναι πλέον αρκετό για να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα ή
να δημιουργήσει καινούργια σημεία υπεροχής.
Τα παραπάνω συνεπάγονται πρακτικά, ότι σε ένα ορίζοντα
περίπου δέκα χρόνων από σήμερα, οι ορατές πλέον
ανταγωνιστικές πιέσεις από Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, θα
ενταθούν σε τέτοιο βαθμό που η κατάσταση πιθανά να είναι μη
αναστρέψιμη και η ανάκαμψη θα φαντάζει αδύνατη.
Αυτό θα καταδικάσει τις άλλοτε σφύζουσες οικονομικά περιοχές της Κρήτης, σε παραγωγική ύφεση ή
ακόμη και αφανισμό.

-7-

Δεκέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εκτός εποχής κηπευτικά
Τα εκτός εποχής κηπευτικά είναι κατά βάση κηπευτικά
θερμοκηπιακής καλλιέργειας τα οποία καλλιεργούνται είτε
με τις συνήθεις μεθόδους καλλιέργειας στο χώμα, είτε με
την μέθοδο της υδροπονίας, της αεροπονίας ή άλλων
μεθόδων ευφυούς γεωργίας.

Οι κύριες καλλιέργειες που δεσπόζουν
στα θερμοκήπια είναι η τομάτα, το
αγγούρι, το κολοκύθι, η μελιτζάνα και η
πιπεριά.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Θετικά αξιολογούνται και δέχονται πρόσθετη μοριοδότηση τα κάτωθι κριτήρια:
•
•
•
•
•

Συμμετοχή των μελών σε συστήματα παραγωγής βιολογικών, ΠΟΠ/ΠΓΕ
ή λοιπά συστήματα ποιότητας.
Ποσοστό μελών που είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας.
Κύριος τομέας δραστηριότητας κτηνοτροφικός.
Χωρική δραστηριοποίηση σε ορεινές περιοχές.
Ποσοστό μελών που συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις.

 ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
•
Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί την πέμπτη
Ευρωπαϊκή δύναμη με μεγάλη όμως διαφορά
από τις δύο πρώτες, την Ισπανία και την Ιταλία.
Στην
πρόσφατη
περίοδο
2011-2014
καταγράφηκαν σοβαρές ενδοπεριφερειακές
διαφοροποιήσεις.
Τα θερμοκήπια στην Ήπειρο και στην Κεντρική
Μακεδονία μειώθηκαν αισθητά. Μικρότερες
μειώσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη
Δυτική Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στο
Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στην
Αττική.

•
•
•

•
•

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί
δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα
(10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν το
φυσικό
φάκελο
με
τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά. Ειδικότερα:
Τυποποιημένη αίτηση.
Επιχειρηματικό σχέδιο.
Αντίγραφο
της
σχετικής
απόφασης
αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών ή
Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Καταστατικό της Ομάδας Παραγωγών /
Οργάνωσης Παραγωγών.
Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων.

•

•
•

•

•

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου λήψης
αποφάσεων της Ομάδας Παραγωγών /
Οργάνωσης Παραγωγών για τη συμμετοχή στο
Μέτρο 9.
Αναλυτική
κατάσταση
της
Ομάδας
Παραγωγών /Οργάνωσης Παραγωγών.
Σε περίπτωση που η ομάδα παραγωγών /
οργάνωση
παραγωγών
υπάγεται
στο
καθεστώς
άλλου
νομικού
προσώπου,
υποβάλλεται επιπλέον μελέτη επιμερισμού των
λειτουργικών δαπανών.
Αντίγραφα
ισολογισμών,
έντυπα
Ε3,
ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών,
συμπληρωμένο το υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ
Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Αντίθετα, αύξηση, μικρότερη ή μεγαλύτερη,
καταγράφεται στην Κρήτη και την Πελοπόννησο.
Ωστόσο, η περιφέρεια με την περισσότερο
ανερχόμενη παραγωγή είναι αυτή της Δυτικής
Ελλάδας, με επίκεντρο την Ηλεία, όπου
οι εκτάσεις με θερμοκήπια υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε μία τριετία.
Εξήντα περίπου χρόνια μετά την άφιξη στην Ιεράπετρα του Ολλανδού Γεωπόνου Πωλ Κούιπερς που
άλλαξε την τύχη όχι μόνο της Ιεράπετρας αλλά και άλλων περιοχών της νότιας Κρήτης, οι
θερμοκηπιακές καλλιέργειες παραμένουν στην εμπροσθοφυλακή της αγροτικής παραγωγής της Κρήτης.
Στην Κρήτη η ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών εξελίχθηκε χωρίς άμεσες ενισχύσεις
(επιδοτήσεις), αλλά παρόλα αυτά μετέτρεψε περιοχές εξαιρετικά χαμηλού βιοτικού επιπέδου σε
ακμάζουσες οικονομίες.
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ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Αγροτικός Συνεταιρισμός «Το Νησί»
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Το Νησί» ιδρύθηκε το 2013. Η ίδρυσή του
ήταν πρωτοβουλία νέων αγροτών οι οποίοι μοιράζονταν ένα κοινό
στόχο, την πραγμάτωση ενός πρότυπου αγροτικού συνεταιρισμού ο
οποίος θα προωθεί και θα εκμεταλλεύεται τα προϊόντα των μελών του.
Με κληροδότημα την γνώση της παλαιότερης γενιάς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας
ο συνεταιρισμός προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Συνεχής στόχος του είναι η
εφαρμογή καινοτομιών στην καλλιέργεια, η βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, η αναβάθμιση των
υποδομών του και η αναγνώριση του εμπορικού σήματος για την ποιότητα, την αξιοπιστία του και την
προώθηση των προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιάς, 72200 │ Τηλ. & Φαξ. 28420 89609│www.tonisi.eu
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (Υπο-δράσεις 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα,
νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων:
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να
εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της
αγοράς.
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων όσον αφορά στην
κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του εδάφους,
των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης
χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές.

Δράση 4.1.1

 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και
 Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση,
περίφραξη φυτειών.
αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών  Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
κτιρίων και κατασκευών.
 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου
διαχείρισης
γεωργικής
εκμετάλλευσης,
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών  Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται
φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται
κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται
με τη χρήση σπόρου.
άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού
 Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
σχεδίου.

Δράση 4.1.3

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Περιφέρεια

Σύνολο Πιστώσεων

Δράση 4.1.1

Δράση 4.1.3

Κρήτη

28.287.819€

26.422.076€

1.865.743€

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου (50%-60%) επί εξοφλημένων δαπανών και
δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα.
Νομικά Πρόσωπα του Εμπορικού Δικαίου.
Συλλογικά σχήματα του Αγροτικού Συνεταιριστικού Δικαίου, όπως Ομάδες
Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Ενώσεις αυτών)
και ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 02/04/2018
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) του τόπου μόνιμης κατοικίας
του Φυσικού Προσώπου ή της έδρας του Νομικού Προσώπου ή του Συλλογικού Σχήματος.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή
αυτόνομες, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα με την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τα Συλλογικά Σχήματα:
Για τη δράση 4.1.1 ο προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως
τα 500.000€ και υπό προϋποθέσεις έως και το 1.000.000€.
Για τη δράση 4.1.3 ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει τα
500.000€.

Για τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα:
Για τη δράση 4.1.1 ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000€. και υπό προϋποθέσεις
έως τα 500.000€.
Για τη δράση 4.1.3 ο προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τα 150.000€, με εξαίρεση τις
επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, για τις οποίες ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως και τα
200.000€, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το πλέον των 150.000€ αιτούμενο ποσό αφορά
επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η
οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η
πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που
αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής. Για την κάλυψη της ιδιωτικής
συμμετοχής ο δικαιούχος της στήριξης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο.
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