Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και κατηγορία δικαιούχου έχει ως
εξής:
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας
Ηπείρου
Ιονίων Νήσων
Δυτικής Ελλάδος
Πελοποννήσου
Αττικής
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Σύνολο Χώρας

Σύνολο
Πιστώσεων

Δράση 4.1.1

Δράση 4.1.3

28.824.929

26.923.761

1.901.168

59.529.745
20.947.309
30.883.853
27.661.190
16.292.351
8.414.731
28.287.819
31.331.445
9.309.915
9.667.989
16.560.907
28.287.819
316.000.000

55.603.419
19.565.714
28.846.887
25.836.777
15.217.778
7.859.731
26.422.076
29.264.958
8.695.873
9.030.330
15.468.620
26.422.076
295.158.000

3.926.326
1.381.594
2.036.966
1.824.413
1.074.573
554.999
1.865.743
2.066.487
614.042
637.659
1.092.286
1.865.743
20.842.000

Στη δράση 4.1.1 το 25% του ποσού θα κατευθυνθεί για την ένταξη προτάσεων που θα
υποβληθούν από συλλογικά σχήματα αγροτών. Για τη δράση 4.1.3 το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 50%.
Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης:
Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και
νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να
ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017,
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει
έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκ.
ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης
της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν
μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά
αίτηση στήριξης:
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με
εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και
υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.
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Η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία υποψηφίου και τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας
είναι η εξής:
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ &
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ &
ΚΡΗΤΗ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ &
ΗΠΕΙΡΟΣ

Ο δικαιούχος κατά τη
στιγμή υποβολής της
αίτησης: α) δεν έχει
υπερβεί το 41ο έτος της
ηλικίας, διαθέτει επαρκή
επαγγελματικά προσόντα2
και ικανότητες και
εγκαθίσταται για πρώτη
φορά σε γεωργική
εκμετάλλευση ως
υπεύθυνος της
εκμετάλλευσης αυτής ή β)
έχει ενταχθεί ως
δικαιούχος μέτρων Νέων
Γεωργών (ΠΑΑ),
την τελευταία πενταετία.

80%

70%

60%

60%

Δικαιούχοι σε ορεινές
περιοχές3

75%

60%

60%

60%

50%

Δικαιούχοι σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή
άλλα ειδικά μειονεκτήματα3

75%

50%

50%

50%

40%

Δικαιούχοι σε κανονικές
περιοχές

75%

50%

50%

40%

40%

Συλλογικές επενδύσεις στο
σύνολο των περιοχών

85%

60%

60%

60%

60%

ΑΤΤΙΚΗ

50%

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και νησιά Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αμολιανή, Γαύδος και νησιά
περιφερειακής ενότητα Εύβοιας, εξαιρουμένης της Εύβοιας.
2
Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
3
Βάσει της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
1

2

Επιλέξιμες Επενδύσεις:
Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου
μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον
αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και
λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων
διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η
αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες
αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες
πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της
εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
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