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Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
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Εκκίνηση Επιχείρησης
από Νέους Γεωργούς

Το Μέλλον
της Αγροτικής Ανάπτυξης

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που θα
διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο και παραμονή νέων έως και 40 ετών στη γεωργική
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να
υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

2014-2020

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
της Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας από 8.000 € έως 100.000 €. Τα
αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής
της αίτησης ενίσχυσης. Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θεωρείται ότι η ιδιοκτησία υφίσταται στο
πρόσωπο και των δύο συζύγων και ότι μόνον ένας από
τους συζύγους μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Οικονομική Ενίσχυση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν:
•	φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
Η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης)
αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η 2η
δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με
την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

σης ενίσχυσης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών
εφαρμογής του προγράμματος.
• νομικά πρόσωπα που έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω προϋποθέσεις και μετέχει
στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα να είναι η γεωργική παραγωγή.

Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να
έχουν χαρακτηριστεί πρόσφατα από το ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενοι στη
γεωργία και να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το
έτος υποβολής της αίτησης. Επίσης πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του
ενεργού αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Πρέπει, τέλος, να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή να
αναλάβουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν, αλλά και να μην περιλαμβάνονται σε κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται Επιχειρηματικό Σχέδιο, που συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη, με δεσμευτικούς ποιοτικούς
και ποσοτικούς στόχους, χρονικές προθεσμίες, υποχρεώσεις και άλλες δεσμεύσεις.

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 € έως
22.000 € ως εξής:
•	Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγικής κατεύθυνσης το ποσό ενίσχυσης είναι 19.500 €
ή 22.000€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των
αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά
μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό
αυτών των κατηγοριών περιοχών.
•	Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή και μικτής
παραγωγικής κατεύθυνσης το ποσό ενίσχυσης είναι,
αντίστοιχα, 17.000 € ή 19.500 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Η υλοποίηση του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Περιφέρειες
της χώρας.

