Τεύχος 102ο - Ιανουάριος 2018
Δράση μείωσης της ρύπανσης του
νερού από γεωργική δραστηριότητα
Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι δόθηκε στη
δημοσιότητα η πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προς ένταξη στη δράση 10.1.4 «Μείωση της
ρύπανσης
του
νερού
από
γεωργική
δραστηριότητα» με καταληκτική ημερομηνία
16.2.2018. Πεδίο εφαρμογής στην Π.E.
Ηρακλείου είναι η υπολεκάνη Γεροποτάμου
Μεσσαράς (Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας).
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
Για τις θεομηνίες των ετών 2014 & 2015, οι
ενδιαφερόμενοι πληγέντες παραγωγοί Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων καλούνται να
υποβάλλουν αιτήσεις στους κατά τόπους Δήμους
από 31-1-2018 έως και 1-3-2018.
Πρόσβαση στις εφαρμογές
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους γεωργούς έχει θέσει σε
λειτουργία το νέο ενιαίο σύστημα εγγραφής και
πρόσβασης στις εφαρμογές του στο οποίο αρκεί ο
παραγωγός να εγγραφεί μια φορά προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση.

Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων

ΑγροΕπικαιρότητα

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
συζητήθηκαν με εκπροσώπους Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων φλέγοντα θέματα όπως η
βελτίωση εισπραξιμότητας των οφειλών, η
δημιουργία Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων στις
Περιφέρειες, τα κριτήρια σύνθεσης των
Διοικητικών Συμβουλίων η υποστελέχωση των
Οργανισμών και η δυνατότητα που προσφέρεται
μέσω των
Ενεργειακών
Κοινοτήτων
να
μετατραπούν
σε
παραγωγούς
ηλεκτρικής
ενέργειας.

• Δράση μείωσης
της ρύπανσης του νερού
από γεωργική
δραστηριότητα
• Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
• Πρόσβαση στις
εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα

• Ευρωπαϊκή διαβούλευση
για τα Προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσίευσε εγκύκλιο για τη
διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων
αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους
2017.

• Οργανισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων
• Δικαιώματα
από το Εθνικό Απόθεμα

Στρατηγικό σχέδιο
για την αμπελουργία

• Στρατηγικό σχέδιο
για την αμπελουργία

Πρωτόκολλο συνεργασίας, με κεντρικό στόχο την
εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την
αμπελουργία, υπέγραψε η Διεπαγγελματική
Αμπέλου και Οίνου και ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

• Καταστροφές
θερμοκηπίων

Καταστροφές θερμοκηπίων
Ευρωπαϊκή διαβούλευση για τα
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
Μέχρι την 20η Απριλίου θα διαρκέσει η
διαβούλευση που σκοπό έχει την εξαγωγή
συμπερασμάτων τα οποία θα ληφθούν υπόψη
κατά την προετοιμασία της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020.

Μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα
Πολικής Προστασίας, η Περιφέρεια Κρήτης
προέβη στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για ένα (1) μήνα του Δήμου Ιεράπετρας
και περιοχών-κοινοτήτων των Δήμων Σητείας και
Βιάννου που επλήγησαν από την πρόσφατη
σφοδρή θεομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr
Δωρεάν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α+++
ΤΑ
Με νέα εγκύκλιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) οπωροκηπευτικών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι Ο.Π. οι οποίες έχουν λάβει αναγνώριση έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ε.Π. διάρκειας 3 έως 5
ετών που εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι αιτήσεις για νέο Ε.Π. περιλαμβάνουν:
1) Ένα σύντομο ιστορικό, το ανθρώπινο δυναμικό
και την οργανωτική δομή της Ο.Π.
2) Περιγραφή της αρχικής κατάστασης.
3) Πίνακα με αναλυτική περιγραφή των υποδομών
κατά την υποβολή της αίτησης.
4) Καταγραφή του αριθμού μελών του τρέχοντος
έτους.
5) Καταγραφή του όγκου και της αξίας της
εμπορευθείσας παραγωγής κατά προϊόν για το
προηγούμενο έτος και εκτίμηση για το τρέχον και το
επόμενο έτος.
6) Τους στόχους του προγράμματος και εξήγηση
του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα πρόκειται

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 Προγραμματισμός της παραγωγής
 Βελτίωση και διατήρηση της
ποιότητας του προϊόντος
 Βελτίωση της εμπορίας του
προϊόντος
 Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
 Προστασία του περιβάλλοντος

να συμβάλει στην εθνική στρατηγική.
7) Τα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
των δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση των
κρίσεων.
8) Τη διάρκεια του προγράμματος.
9) Τις χρηματοδοτικές πτυχές (μέθοδο υπολογισμού
και επίπεδο των χρηματικών εισφορών, διαδικασία
για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου,
πληροφορίες για να δικαιολογηθεί το ενδεχομένως
διαφοροποιημένο
ύψος
των
εισφορών,
προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα των δράσεων
για κάθε έτος εφαρμογής).
10) Αναφορά του βαθμού συμπληρωματικότητας
με άλλα μέτρα και ότι το Ε.Π. δεν συνεπάγεται
κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης.
Τα Ε.Π. περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά περιβαλλοντικές
δράσεις.
Συγκεκριμένα πρέπει
να περιλαμβάνουν 2
ή περισσότερες
περιβαλλοντικές δράσεις
ή το 10% των δαπανών
του Ε.Π. να καλύπτει
περιβαλλοντικές δράσεις.

Για την ισορροπία μεταξύ των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός μιας δράσης του
Ε.Π μπορεί να ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως το 60% του συνολικού Επιχειρησιακού Ταμείου (Ε.Τ)
για κάθε έτος του προγράμματος.
Οι αιτούμενες δράσεις μπορεί να είναι είτε εξατομικευμένες και να αφορούν συγκεκριμένα μέλη της
Ο.Π ή συλλογικές και να αφορούν όλα τα μέλη της ή/και την ίδια την Ο.Π (ως νομική μορφή).
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Στην Ολλανδία, οι τιμές έπεσαν
αμέσως μετά την έναρξη του έτους και η πτώση
αυτή συνεχίστηκε. Η αγορά είναι πολύ ασταθής.
Σύμφωνα με τους εισαγωγείς, οι προμηθευτές
θέλουν περισσότερα χρήματα από ότι επιτρέπει η

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

αγορά αυτή τη στιγμή. Η τιμή των μαροκινών
τοματών μειώθηκε και αναμένεται περαιτέρω
μείωση. Η ζήτηση είναι μέτρια, αλλά αυτό δεν
είναι ασυνήθιστο για τις πρώτες εβδομάδες του
έτους. Βραχυπρόθεσμα, η προοπτική είναι
περισσότερες ποσότητες να φτάσουν από την
Ισπανία.
η ποιότητα μειώνεται καθώς προχωρά η σεζόν.

Η προσφορά από την Ισπανία, την
Τουρκία και το Μαρόκο κυριαρχεί αυτή την
περίοδο. Αντίθετα, οι ολλανδικές εισαγωγές
μειώνονται. Λόγω του θερμού καιρού, η
ολλανδική παραγωγή είναι πράγματι μεγάλη, αλλά

Παρόλο που δοκιμές έχουν διεξαχθεί με την
αποκαλούμενη αρχή Pick and Mix (ανάμιξη
τοματών σνακ) οι οποίες ήταν ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτες, ο κύκλος εργασιών καθορίζεται
κυρίως από συσκευασμένα προϊόντα.

ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο καταναλωτής προτιμά τα τοπικά προϊόντα. Χάρη στις
σύγχρονες τεχνικές και στην καλλιέργεια με τεχνητό φως, αυτό είναι
πλέον δυνατό. Οι καλλιεργητές έχουν δεσμευτεί να επεκτείνουν τις
εκτάσεις. Εκτός από την παραγωγή για την εγχώρια αγορά, οι
καλλιεργητές «κοιτάζουν» προς τη Γερμανία. Ωστόσο, θα χρειαστούν
1-2 μήνες πριν ξεκινήσει πραγματικά η πολωνική σεζόν. Μέχρι τότε, οι
έμποροι βασίζονταν στις εισαγωγές από την Ισπανία, την Τουρκία και
το Μαρόκο.
Οι μεγάλες ντομάτες που πωλούνται σε χαμηλές τιμές έχουν συνήθως
μεγάλη ζήτηση, αλλά τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για σπεσιαλιτέ
έχει επίσης αυξηθεί και η γεύση γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ο
πολωνός καταναλωτής έχει πλέον μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα
χάρη στην οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που εξηγεί αυτή τη
μετατόπιση.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι αυξανόμενες τιμές θα μπορούσαν
να οδηγήσουν τη χώρα να ανοίξει περαιτέρω τα
σύνορά της στις εισαγωγές φτηνότερων
προϊόντων. Τα προηγούμενα χρόνια, ντομάτες
είχαν εισαχθεί από την κατεχόμενη Κύπρο, τη
Ρουμανία και την Ουκρανία.
Μετά το μποϊκοτάζ, η Ρωσία έδωσε ξανά τη
δυνατότητα για υποδοχή εξαγωγών. Φέτος, η
Τουρκία θα μπορέσει να εξάγει 50.000 τόνους
στην αγορά που κάποτε ήταν ο σημαντικότερος
εξαγωγικός της προορισμός.

ΜΑΡΟΚΟ
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας έχει
βελτιωθεί χάρη στον εκσυγχρονισμό που
επιτελέστηκε. Η έκταση ανέρχεται σε 18.642
εκτάρια, με παραγωγή άνω των 1,2 εκατ. τόνων
(2016).
Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας δημιουργεί χιλιάδες
θέσεις εργασίας και χάρη στις εξαγωγές, η
καλλιέργεια αποτελεί σημαντικό πυλώνα της
οικονομίας. Μετά που τέθηκε σε ισχύ το εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
56%.
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Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Ντομάτα
Οι ντομάτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται ψηλά στην
κατάταξη των λαχανικών με την μεγαλύτερη κατανάλωση.

Το 2016, 177 εκατ. τόνοι καλλιεργήθηκαν παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ήταν σχεδόν 30%
υψηλότερη συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια. Περίπου 5 εκατ. εκτάρια έχουν φυτευτεί στον πλανήτη.
Κατά μέσο όρο, συλλέγονται 3,7 κιλά/τ.μ. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι η Κίνα και η Ινδία, αν και η
απόδοση στην Ινδία είναι χαμηλή και βρίσκεται κάτω από 2,5 κιλά ανά τ.μ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με
τις αποδόσεις που επιτυγχάνουν οι καλλιεργητές στις ΗΠΑ (9 κιλά/τ.μ.), στην Ισπανία (8,6 κιλά/τ.μ.) και
στο Μαρόκο (8 κιλά/τ.μ.). Η Ολλανδική απόδοση είναι η μεγαλύτερη, με μέσο όρο 50,7 κιλά/τ.μ.
Η Ε.Ε. παρήγαγε περίπου 18 εκατ. τόνους στη σεζόν 2016/2017, εκ των
οποίων το 40% πωλήθηκε στην αγορά των νωπών. Η Ισπανία, η Ιταλία, η
Ολλανδία, η Πολωνία και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν το 75% της παραγωγής
για νωπή κατανάλωση.

Η παραγωγή δεν έχει σημειώσει
σημαντική αύξηση στα τελευταία
χρόνια.
Μια
εκτίμηση
δε
αποκαλύπτει ότι η Ε.Ε. αναμένει
μείωση κατά 1,4% μέχρι το 2030,
παρά τα περισσότερα χρήματα
που επενδύονται. Χάρη στην
εισαγωγή νέων ποικιλιών, ειδικά
στο τμήμα σνακ της αγοράς, η
αξία του προϊόντος έχει βελτιωθεί.

Οι καλλιεργητές αποφάσισαν να φυτέψουν
αργά για να μειώσουν την πίεση των ασθενειών.
Επιπλέον, ήταν πιο κρύο από ότι συνήθως με
αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη της σεζόν.
Οι παραγωγοί που ήταν σε θέση να προμηθεύσουν
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1) Αίτηση του επιχειρησιακού ταμείου σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα και απόδειξη της δημιουργίας
του με σχετική βεβαίωση τράπεζας.
2) Γραπτή δήλωση της ΟΠ στην οποία αναγράφεται ότι: (α) συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, (β) δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε άλλη
ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις επιλέξιμες για ενίσχυση, και (γ) τα αγροτεμάχια
των παραγωγών μελών της ΟΠ είναι ταυτοποιημένα στο ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης.
3) Απόφαση αρμοδίου οργάνου της Ο.Π.
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά
ανά μέτρο οι αιτούμενες δράσεις, το
ύψος της δαπάνης τους και το
συνολικό κόστος αυτών.
4) Βεβαίωση ορκωτού λογιστή στην
οποία προσδιορίζεται, ελέγχεται και
πιστοποιείται η αξία εμπορευθείσας
παραγωγής της περιόδου αναφοράς,
για τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί
η οργάνωση παραγωγών.
5) Λεπτομερή περιγραφή των μέτρων και
των δράσεων και τεκμηρίωση του
προϋπολογισμού τους με τουλάχιστον
2 σχετικές προσφορές.

Στις περιπτώσεις
τροποποιήσεων Ε.Π.
οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να προσκομίζουν
δικαιολογητικά
τα οποία θα αναφέρουν
το λόγο, τη φύση και τις
επιπτώσεις των αλλαγών.

6) Προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης.

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν 15 κιλά ετησίως.
Σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, η κατανάλωση το 2030 θα πέσει
ελαφρώς στα 14,4 κιλά.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο έλαβαν καλές
τιμές, αλλά όλα άλλαξαν τα Χριστούγεννα, όταν η
θερμοκρασία έπεσε.
Οι ισπανοί εξαγωγείς επωφελούνται από το
γεγονός ότι η Τουρκία και το Μαρόκο
επικεντρώνονται στις εξαγωγές προς τη Ρωσία.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών,
παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί
στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού
πολιτισμού της χώρας μας.
Ειδικότερα, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν Ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρίες που επιλέγουν,
παρά τις αντιξοότητες και τα αντικίνητρα, να διατηρούν το κέντρο των ανά τον κόσμο επιχειρηματικών
τους δραστηριοτήτων στη χώρα μας και κατά πλειοψηφία ανήκουν σε ιδιώτες επιχειρηματίες που και
αυτοί, ως φυσικά πρόσωπα, έχουν την φορολογική και επιχειρηματική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι
επιχειρήσεις διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα και Ιδιοκτησία, και δημιουργούν
υψηλότερη σχετική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με την αξία που παράγουν
άλλα σημαντικά μοντέλα επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα, εταιρίες με εμπορική-εισαγωγική
δραστηριότητα ή εταιρίες που ανήκουν ολοκληρωτικά ή κατά πλειοψηφία σε πολυεθνικές.
Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση, 144 52, Αθήνα │ Τηλ. 210 6252495 │www.ella-dikamas.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προκηρύξει 2 πολύ σημαντικές δράσεις των Σχεδίων
Βελτίωσης. Πρόκειται για τις δράσεις που στηρίζουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και είναι:
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.

3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού
δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία υποβολής
αίτησης, πρέπει:

Είμαι επιλέξιμος;

3.1

Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

3.2

Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος.

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία
υποβολής αίτησης πρέπει:

3.3

Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται
στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.

1.1

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

3.4

1.2

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

Να εμφανίζουν, τις 3 προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο
αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των
30.000 ευρώ.

1.3

Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

3.5

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

1.4

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

3.6

Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

1.5

Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή
εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

1.6

Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.7

Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ημερομηνία υποβολής
αίτησης πρέπει:

2.1

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

2.2

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

2.3

Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028.

2.4

Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

2.5

Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου
πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
Για τη Δράση 4.1.1 η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει
ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας, εκφρασμένη ως τυπική απόδοση,
τα 8.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
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Πόσο επιχορηγούμαι;
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης 50%-60% επί εξοφλημένων δαπανών και
δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι δυνατή και η χορήγηση
προκαταβολής.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι έως 2 Απριλίου 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.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:







Αίτηση στήριξης
Επιχειρηματικό σχέδιο
Δικαιολογητικά επιλεξιμότητας
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας






Βεβαίωση Δημάρχου για τον τόπο κατοικίας
Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων και
βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
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