ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.
Συνάφεια/επάρκεια
επαγγελματικών
προσόντων ή
εργασιακής
εμπειρίας
2. Συμμετοχή σε
συλλογικές δράσεις
ή ποιοτικά
συστήματα

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1.1

Αξιολογείται και βαθμολογείται
ο βαθμός συνάφειας και
επάρκειας των επαγγελματικών
προσόντων των αρχηγών
εκμεταλλεύσεων

2.1

3.1
3. Εισοδηματικά
κριτήρια
3.2

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής
κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων.

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(0-100)

100
6%

Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης
επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

50

Αξιολογείται και βαθμολογείται
η αρχική συμμετοχή σε
συλλογικές δράσεις

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών

Αξιολογείται το ετήσιο
εισόδημα και πριμοδοτείται η
ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό
ετήσιο εισόδημα

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε
πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000
ευρώ (από κάθε πηγή)

5%

Αξιολογείται η προηγούμενη
ιδιότητα ανέργου των αρχηγών
εκμεταλλεύσεων

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης
εγκατάστασης

3%

Αξιολογούνται τα
χαρακτηριστικά του τόπου
μόνιμης κατοικίας των αρχηγών
εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα
και νησιωτικότητα)

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που
ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία
75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

2%

5%

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.2

Αξιολογούνται τα
χαρακτηριστικά του τόπου
μόνιμης κατοικίας των
αρχηγών εκμεταλλεύσεων
(πληθυσμός)

Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με
πληθυσμό έως και 500 κατοίκους Τοπικές ή Δημοτικές
Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους Τοπικές ή
Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους
Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με
πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους

100

4%
75

Μόνιμη κατοικία σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με
πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους

5.1

5. Χαρακτηριστικά
«εισόδου»
εκμετάλλευσης
5.2

Αξιολογείται το ποσοστό
ιδιοκτησίας στη γεωργική
εκμετάλλευση (γεωργική γη και
ζωικό κεφάλαιο)

Αξιολογείται η αρχική
παραγωγική δυναμικότητα της
εκμετάλλευσης και ενισχύονται
αυτές με παραγωγική
δυναμικότητα

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση)
που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό
κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το
25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=50, …,
100%=100)

50

11 %

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι μικρότερη
των 15.000 €
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η
μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 20.000 €
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή
μεγαλύτερη των 20.000 €

50-100

50

9%

80

100

Αξιολογείται η συμβολή του

αρχικού προσανατολισμού
5.3
5. Χαρακτηριστικά
«εισόδου»
εκμετάλλευσης

της γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας για
το ΠΑΑ 2014-2020

Βαθμολογείται η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης που
προέρχεται από τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και
της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και
της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική
αλλαγή. Υπολογίζεται το ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από το
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση με το σύνολο της
τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος
αναφοράς. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να
υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκμετάλλευσης

3%

50-100

12%

έως 100

(50%=50, …, 100%=100)
Αξιολογείται η συμβολή του
5.4

6. Προσέγγιση
επιχειρηματικού
σχεδίου
(μελλοντική
κατάσταση)

1

6.1

αρχικού προσανατολισμού
της γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας των
Στρατηγικών των Περιφερειών
Αξιολογείται η συμβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου στο
στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την
παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται
από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο
προτεραιότητας1

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή
ολοκληρωμένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των
οποίων, αθροιστικά, είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 40%
του συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

7%

Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.

6.2

6. Προσέγγιση
επιχειρηματικού
σχεδίου
(μελλοντική
κατάσταση)

6.3

6.4

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον
τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας
ή/και της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της
παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Η συμβολή
υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από το
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση με το σύνολο της
τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος
ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να
υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκμετάλλευσης

6%

Αξιολογείται η συμβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου σε
στόχους και τομείς
προτεραιότητας των
Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται
από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο
προτεραιότητας2

17%

Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση
επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000
ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ βαθμολογούνται με
50 βαθμούς, επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των
17.500 βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, η ενδιάμεση
βαθμολογία υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή (π.χ.
αξία 13.750 ευρώ λαμβάνει 75 βαθμούς)

10%

Αξιολογείται η συμβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου σε
τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης
βαθμολογίας)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΟΧΙ 0

0 ή 50 έως 100

 40 βαθμοί για τις Περιφέρειες Αττική,
Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
 45 βαθμοί για την υπόλοιπη Χώρα
100

Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

Α/Α

5.4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας
(γαλα-κτοπαραγωγής/κρεοπαραγωγής/Ελευθέρας
βοσκής) ή/και την παραγωγή ζωοτροφών εφόσον
συνδυάζεται με αυτούς και είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%
στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1. 50%=50...
100%=100)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση ) που προέρχεται αθροιστικά
από τους τομείς της φυτικής παραγωγής ή/και της
μελισσοκομίας ήκαι της σηροτροφίας ή/και καλλλιέργειας
μανιταριών και είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης με βαρύτητα
0,95. (50%=47,5.... 100%=95)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τους
τομείς χοιροτροφίας ή/και πτηνοτροφίας ή/και
κονικλοτροφίας ή/και σαλιγαροτροφία ή/και την
παραγωγή ζωοτροφών εφόσον συνδυάζεται με αυτούς
είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9. (50%=45.... 100%=90)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(κλίμακα 0100)

50-100

12%

47,5-95

45-90

6.3

ΑΤΤΙΚΗ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Αττικής.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας (γαλακτοπαραγωγής/κρεοπαραγωγής/Ελευθέρας βοσκής) ή/και
της παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της φυτικής παραγωγής ή/ και της μελισσοκομίας
ή/και της σηροτοφίας ή/ και καλλλιέργειας μανιταριών
εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς χοιροτροφίας ή/και πτηνοτροφίας ή/και
κονικλοτροφίας ή/και σαλιγαροτροφία ή/και την
παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από
αυτούς τους τομείς.
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και
Βιολογικής Παραγωγής ή/και Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1.
(50%=50…100%=100)

100

17%

95

90

12%

50-100

Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

6.3

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Αττικής.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της πτηνοτροφίας ή/και της
αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας, όταν είναι
ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με
βαρύτητα 1. (50%=50…100%=100)

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς των Πολυετών Καλλιεργειών, ή/και των
Κηπευτικών ή/και της Aνθοκομίας όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με
βαρύτητα 1. (50%=50…100%=100)

50-100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/ και βιολογικής
παραγωγής ή/ και ολοκληρωμένης διαχείρισης, εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της πτηνοτροφίας ή/ και της αιγοπροβατοτροφίας
ή/ και της μελισσοκομίας, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς.

17%

100

ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου. Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των Πολυετών Καλλιεργειών, ή/και των Κηπευτικών
ή/και της Aνθοκομίας, εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από
αυτούς τους τομείς.

100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τις ελιές,
τη μαστίχα, το αμπέλι, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή, τα
οπωροκηπευτικά, τα αρωματικά, τα βρώσιμα όσπρια, τις
αροτραίες και τα ανθοκομικά φυτά όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης στο
σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1.
(50%=50…100%=100)

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την
αιγοπροβατοτροφία ή/και τη βοοτροφία, ή/και τις
αροτραίες, τη μελισσοκομία όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1.
(50%=50…100%=100)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την
πτηνοτροφία, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,8.
(50%=40…100%=80)

12%
50-100

40-80

6.3

ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. Βαθμολογείται
η συνεισφορά μόνο σε

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της καλλιέργειας της ελιάς, της μαστίχας, του
αμπελιού, των σιτηρών, των εσπεριδοειδών, των
οπωροκηπευτικών, των αρωματικών, των βρώσιμων
οσπρίων, των αροτραίων και των ανθοκομικών φυτών
εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, ή/κια της βοοτροφίας,
ή/και των αροτραίων, ή/και της μελισσοκομίας όταν
εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

100

17%
100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον
τομέα της πτηνοτροφίας εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται από αυτό τον τομέα.
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση)
που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς της
αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, βοοτροφίας –
αγελαδοτροφίας ή/και της παραγωγής ζωοτροφών, ή/και
των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή/και των καλλιεργειών
χαμηλής κάλυψης όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα
1.(50%=50,…,100%=100)

80

12%

50-100

ένα τομέα , ήτοι το
κριτήριο παίρνει μόνο μία
τιμή και δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

6.3α

6.3β

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου στις
προτεραιότητες της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την
παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση)
που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των
καλλιεργειών υπαίθριων κηπευτικών και σπαραγγιών,
ή/και των καλλιεργειών μόνιμων φυτειών : (ελιές ,
εσπεριδοειδή, ροδιές, ακτινίδια και λοιπές δενδρώδεις
καλλιέργειες) ή/και της καλλιέργειας αμπελοειδών
(οινάμπελα- κορινθιακή σταφίδα) ή/και της
μελισσοκομίας όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9
(50%=45,…,100%=90)

45-90

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση)
που προέρχεται από τον τομέα της παραγωγής
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με
βαρύτητα 0,8
(50%=40,…,100%=80)

40-80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή
ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή
προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ εφόσον αφορά ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

0

3%

4%

6.3γ

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας,
βοοτροφίας – αγελαδοτροφίας ή/ και της παραγωγής
ζωοτροφών, ή/και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών
ή/και των καλλιεργειών χαμηλής κάλυψης εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς
αυτούς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των καλλιεργειών υπαίθριων κηπευτικών και
σπαραγγιών , των καλλιεργειών μόνιμων φυτειών : (ελιές,
εσπεριδοειδή, ροδιές, ακτινίδια και λοιπές δενδρώδεις
καλλιέργειες) ή/και της καλλιέργειας αμπελοειδών
(οινάμπελα- κορινθιακή σταφίδα) ή/και της
μελισσοκομίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από τους
τομείς αυτούς.

100

10%
90

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στον
τομέα της παραγωγής αρωματικών - φαρμακευτικών
φυτών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας
της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική
απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα.

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αρθροιστικά
από τους τομείς της πτηνοκτηνοτροφίας ή/και της
καλλιέργειας ζωοτροφών ή/και της μελισσοκομίας, όταν
είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50 % στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1.
(50%=50,
……,100%=100)

80

12%

50-100

Μακεδονίας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

6.3

ΗΠΕΙΡΟΣ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..
Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αρθροιστικά
από τους τομείς των οπωροκηπευτικών (οπωροφόρων
δένδρων, κηπευτικών) ή/και αμπέλων, ή/και των
βρώσιμων οσπρίων ή/και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%
στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45,
……,100%=90)

45-90

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της πτηνοκτηνοτροφίας ή/και της καλλιέργειας
ζωοτροφών ή/και της μελισσοκομίας, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση ) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των οπωροκηπευτικών (οπωροφόρων δένδρων,
κηπευτικών) ή/και αμπέλων ή/και των βρώσιμων οσπρίων
ή/και των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς.
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τον τομέα
της Κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία,
πτηνοτροφία, χοιροτροφία, θηράματα και θηραματικά
πτηνά, κονικλοειδή, σαλιγκάρια, Ιπποειδή κλπ) ή/και της
μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών όταν
είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%, στο σύνολο της
εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1 (50% =50, …, 100%=100)

17%

90

12%

50-100

τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

6.3

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από
καλλιέργειες Οπωροκηπευτικών ή/και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ή/και φυτών ανθεκτικών στην
κλιματική αλλαγή ή/και Μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες
ή/και Ανθοκομία ή/και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες
όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%, στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1
(50% =50, …,
100%=100)

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από Βιολογική
παραγωγή ή/και ολοκληρωμένη διαχείριση ή/και
γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50%, στο σύνολο της εκμετάλλευσης με
βαρύτητα 1 (50% =50, …, 100%=100)

50-100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της Κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία,
βοοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, Θηράματα και
θηραματικά πτηνά, κονικλοειδή, σαλιγκάρια, Ιπποειδή
κλπ) ή/και της μελισσοκομίας ή/και της Καλλιέργειας
ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους
τομείς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των Οπωροκηπευτικών ή/και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ή/και των φυτών ανθεκτικών στην
κλιματική αλλαγή ή/και των Μονίμων δενδρωδών
καλλιεργειών ή/και της Ανθοκομία ή/και των λοιπών
αροτραίων καλλιέργειών εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται από αυτύς τους τομείς.

100

17%

100

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς παραγωγής Βιολογικών προϊόντων ή/και προϊόντων
ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και γεωργικών προϊόντων
ΠΟΠ ή ΠΓΕ εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους
τομείς.

100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από τους
τομείς της ζωικής παραγωγής (γάλα, κρέας) ή /και της
καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με
βαρύτητα 1. (50%=50, …, 100%=100)

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από τους
τομείς των Φυτών μεγάλης καλλιέργειας ( σιτηρά βαμβάκι,
οσπριοειδή, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή
, φαρμακευτικά, αρωματικά κλπ) ή/και των
Οπωροκηπευτικών (κηπευτικά υπαίθρια, υπό κάλυψη),
(οπωροφόρα δένδρα, θάμνοι, ελιές, ακρόδρυα, άμπελοι)
ή/και των Ανθοκομικών φυτών όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με
βαρύτητα 0,9.
(50%=45, …, 100%=90)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από τους
τομείς της Μελισσοκομίας ή/και των Ανθεκτικών στην
κλιματική αλλαγή φυτών όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9.
(50%=45, …, 100%=90)

12%

45-90

45-90

6.3

ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ιονίων

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της ζωικής παραγωγής (γάλα, κρέας) ή/και της
καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης που
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των Φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά βαμβάκι,
οσπριοειδή, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή
, φαρμακευτικά, αρωματικά κλπ) ή/και των
Οπωροκηπευτικών (υπαίθρια, υπό κάλυψη), (οπωροφόρα
δένδρα, θάμνοι, ελιές, ακρόδρυα, άμπελοι) ή/και των
Ανθοκομικών φυτών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης που προέρχεται αθροιστικά από αυτούς
τους τομείς.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της Μελισσοκομίας ή /και των Ανθεκτικών στην
κλιματική αλλαγή φυτών εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης που προέρχεται αθροιστικά από
αυτούς τους τομείς.

17%

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της καλλιέργειας μόνιμων φυτειών (ελιές,
εσπεριδοειδή, ακρόδρυα και λοιπές δενδρώδεις
καλλιέργειες) ή/και αμπελοειδών (οινάμπελα, σταφίδα
Ζακύνθου), όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1. (50%=50…100%=100)

12%

100

90

90

50-100

Νήσων. Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

6.3

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τον τομέα
της αιγοπροβατοτροφίας, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1.
(50%=50…100%=100)

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τον τομέα της καλλιέργειας αρωματικών &
φαρμακευτικών φυτών, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,8.
(50%=40…100%=80)

40-80

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της καλλιέργειας μονίμων φυτειών (ελιές,
εσπεριδοειδή, ακρόδρυα και λοιπές δενδρώδεις
καλλιέργειες) ή/και αμπελοειδών (οινάμπελα, σταφίδα
Ζακύνθου), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από
αυτούς τους τομείς.

100

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στον
τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτόν τον τομέα.

17%

100

5.4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

6.3

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στον
τομέα της καλλιέργειας αρωματικών & φαρμακευτικών
φυτών, εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας
της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική
απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτόν τον τομέα.

80

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της
βοοτροφίας ή/και της πτηνοτροφίας ή/και της
κονικλοτροφίας ή/και της χοιροτροφίας ή/και των
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ή/και των
ζωοτροφών (καρποί-χορτονομές-ενσιρώματα) ή/και των
ακρόδρυων ή/και των οσπρίων ή/και των φυτωρίων όταν
είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 ... 100%=100)

50-100

12%

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
τους τομείς της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και
ελιών ή/και αροτριαίων καλλιεργειών (σιτηρά, ψυχανθή,
ρύζι, βαμβάκι, βιομηχανικά κλπ) ή/και των αμπελιών
ή/και της ανθοκομίας ή/και της μελισσοκομία ή/και της
σηροτροφία, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9
(50%=45 ... 100%=90)
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας ή/και
πτηνοτροφίας ή/και κονικλοτροφίας ή/και χοιροτροφίας
ή/και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ή/και
ζωοτροφών (καρποί-χορτονομές-ενσιρώματα) ή/και
ακρόδρυων ή/και Όσπριων ή/και φυτωρίων, εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της

45-90

17%

100

τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

ΚΡΗΤΗ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Κρήτης.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς των οπωροκηπευτικών ή/και ελιών ή/και αμπέλου
ή/και αροτριαίων καλλιεργειών (σιτηρά, ψυχανθή, ρύζι,
βαμβάκι, βιομηχανικά κλπ) ή/και στην ανθοκομία ή/και
στην σηροτροφία ή/και στη μελισσοκομία, εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς

90

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται
από την καλλιέργεια μιας εκ των μόνιμων φυτειών ή/και
οπωροκηπευτικών ή/και ανθοκομικών ή/και αρωματικών
ή/και φαρμακευτικών φυτών όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει
το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1
(50%=50 ... 100%=100) .

50-100

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την
αιγοπροβατοτροφία όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης και
ταυτόχρονα το 5% της αρχικής τυπικής απόδοσης στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από
ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές ή/και ιδιωτικό βοσκότοπο
(ιδιόκτητο ή μισθωμένο), με βαρύτητα 0,8.

12%

40-80

(50%=40, …, 100%=80)

6.3α

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου στις
προτεραιότητες της
Περιφέρειας Κρήτης για
την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται είτε από τη
βοοτροφία, είτε από την κονικλοτροφία, όταν είναι
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8. (50%=40, …, 100%=80)

40-80

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την
αιγοπροβατοτροφία ή/και τη μελισσοκομία, όταν είναι
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,6. (50%=30, …, 100%=60

30-60

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει στην παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή
ολοκληρωμένης διαχείρισης, εφόσον αφορά ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

0

4%

6.3β

ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Κρήτης.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην
καλλιέργεια μιας εκ των μόνιμων φυτειών ή/και
οπωροκηπευτικών ή/και ανθοκομικών ή/και αρωματικών
ή/και φαρμακευτικών φυτών, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς .
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην
ανάπτυξη της βοοτροφίας ή/και της κονικλοτροφίας
εφόσον το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο
της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς .
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην
ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της
μελισσοκομίας, εφόσον το ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά
από αυτούς τους τομείς .
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τον τομέα
της βοοτροφίας , όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει
το 50% στο συνόλο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1
(50%=50, ..., 100%=100)

100

13%

90

70

12%
50-100

Περιφέρειας Νοτίου
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
Αιγαίου. Βαθμολογείται η ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά από
συνεισφορά μόνο σε ένα
τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της
τομέα , ήτοι το κριτήριο
μελισσοκομίας ή/και της χοιροτροφίας ή/και της
παίρνει μόνο μία τιμή και
πτηνοτροφίας ή/και των οπωροκηπευτικών ή/και των
δεν μπορούν να
ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών
αθροίζονται διαφορετικές
στην κλιματική αλλαγή, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
τιμές του κριτηρίου.
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,9.
(50%=45, ..., 100%=90)
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην
παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή
ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον ποσοστό της
Αξιολογείται η συμβολή
6.3α
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
του επιχειρηματικού
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) από αυτόν τον
σχεδίου στις
τομέα είναι ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της
προτεραιότητες της
εκμετάλλευσης
Περιφέρειας Νοτίου
Το επιχειρηματικό σχέδιο συνεισφέρει κατά κύριο λόγο
Αιγαίου για την
στον τομέα παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ Ή ΠΓΕ εφόσον
παραγωγή ποιοτικών
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ
6.3β
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
από αυτόν τον τομέα είναι ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης
Αξιολογείται η συμβολή
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στον
του επιχειρηματικού
τομέα της βοοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
σχεδίου σε στόχους και
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης από αυτόν τον τομέα
τομείς προτεραιότητας
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) είναι ίσο ή
της Στρατηγικής της
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης.
Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει κατά κύριο λόγο στους
6.3γ
Βαθμολογείται η
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας
συνεισφορά μόνο σε ένα ή/και της χοιροτροφίας ή/και της πτηνοτροφίας ή/και της
τομέα , ήτοι το κριτήριο
καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και ζωοτροφών ή/και
παίρνει μόνο μία τιμή και
φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, εφόσον
δεν μπορούν να
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
αθροίζονται διαφορετικές
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
τιμές του κριτηρίου..
από αυτούς τους τομείς είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο

45-90

3%

2%

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

0

ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

0

100

12%
90

σύνολο της εκμετάλλευσης.

5.4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

6.3α

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου στις
προτεραιότητες της

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά
από τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας ,
χοιροτροφίας , πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας ή/ και της
καλλιέργειας ζωοτροφών όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το
50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 1.
(50%=50...100%=100)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά
από τομείς της Φυτικής παραγωγής (π.χ. εσπεριδοειδή,
πυρηνόκαρπα, αμπελουργία, κηπευτικά, ελαιοκομία
ακρόδρυα κτλ ) όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,9.
(50%=45...100%=90

50-100

12%
45-90

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται αθροιστικά
από τομείς της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας
φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, όταν είναι
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,8. (50%=40...100%=80)
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής,
ολοκληρωμένης διαχείρισης, ΠΟΠ-ΠΓΕ, εφόσον ποσοστό
της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης

40-80

3%

ΝΑΙ

100

Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την
παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ

6.3β

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

5.4

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Αξιολογείται η συμβολή
του αρχικού
προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης
σε τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της

(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς

ΌΧΙ

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της αιγοπροβατοτροφίας , βοοτροφίας ,
χοιροτροφίας , πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας ή/ και της
καλλιέργειας ζωοτροφών, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της Φυτικής παραγωγής από δενδρώδεις
καλλιέργειες, ή/και αμπελουργία, ή/και κηπευτικά, ή/και
ανθοκομία, ή/και φυτώρια ή/και όσπρια, εφόσον ποσοστό
της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς .

100

14%

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς της μελισσοκομίας ή/ και της καλλιέργειας φυτών
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, εφόσον ποσοστό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης που προέρχεται
αθροιστικά από τις καλλιέργειες: ελιές, συκιές, φιστικιές,
κερασιές, ακτινίδια, αμπέλια και στέβια όταν είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% του συνόλου της τυπικής απόδοσης της
εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1. (50%=50………., 100%=100)

0

100

100

12%

50-100

Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Βαθμολογείται
η συνεισφορά μόνο σε
ένα τομέα , ήτοι το
κριτήριο παίρνει μόνο μία
τιμή και δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου.

6.3

Αξιολογείται η συμβολή
του επιχειρηματικού
σχεδίου σε στόχους και
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Βαθμολογείται η
συνεισφορά μόνο σε ένα
τομέα , ήτοι το κριτήριο
παίρνει μόνο μία τιμή και
δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές
τιμές του κριτηρίου..

Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης που προέρχεται
αθροιστικά από τους τομείς κτηνοτροφίας, ή/και
μελισσοκομίας ή/ και καλλιέργειας ζωοτροφών όταν είναι
ίσο ή υπερβαίνει το 50% του συνόλου της τυπικής απόδοσης
της εκμετάλλευσης, με βαρύτητα 0,9 (50%=45……….,
100%=90)
Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης που προέρχεται
αθροιστικά από τους τομείς οπωροκηπευτικών ή/και
αροτραίων καλλιεργειών ή/και φυτών ανθεκτικών στη
κλιματική αλλαγή όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% του
συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης με
βαρύτητα 0,8 (50%=40………., 100%=80)
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στις
καλλιέργειες: ελιές, συκιές, φιστικιές, κερασιές, ακτινίδια,
αμπέλια και στέβια, εφόσον ποσοστό της παραγωγικής
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική
τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο
σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από
αυτές στις καλλιέργειες.
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς κτηνοτροφίας, ή/και μελισσοκομίας ή/ και
καλλιέργειας ζωοτροφών, εφόσον ποσο στό της
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι ίσο ή
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους τομείς

45-90

40-80

100

17%

90

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους
τομείς οπωροκηπευτικών ή/και αροτραίων καλλιεργειών ή
και φυτών ανθεκτικών στη κλιματική αλλαγή, εφόσον
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)
που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της
εκμετάλλευσης προέρχεται αθροιστικά από αυτούς τους
τομείς.

80

