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Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
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Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται ενίσχυση για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία 
γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η 
οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας.

Ποσά στήριξης
Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται 
έως 150.000 € ενώ, για επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων 
έως 200.000 €. Στις συλλογικές επενδύσεις το συνολικό 
κόστος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανέλθει έως 
500.000 €.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι έχουν 
τη δυνατότητα με την υποβολή μίας αίτησης στήριξης 
να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και 
στις τρεις δράσεις με μέγιστο συνολικό κόστος επένδυ-
σης 500.000 €. 

Για συλλογικές επενδύσεις το κόστος επένδυσης, αθροιστι-
κά, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000.000 €.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Το Μέλλον
της Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Στόχοι του μέτρου είναι: 
•  Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊό-

ντα ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να διευκολυνθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές, ικα-
νοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. 

•  Η ενίσχυση σε ικανοποιητικό βαθμό του εισοδήματος των δικαιούχων και η συμβολή στη διατήρηση 
και δημιουργία θέσεων εργασίας.

•  Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη 
χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών η οποία συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών 
προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης.

•  Η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλ-
λαγή η οποία θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, της παραγωγής ζωοτροφών και των οπω-
ροκηπευτικών.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού ή ομά-
δες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εκτός από την ιδιότητα του ενεργού γεωργού πρέπει ακόμη να πληρούν ένα από τα παρακάτω:
•  είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία
•  είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013
•  είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλο-

γικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών

Ποσά στήριξης
Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €, ενώ για συλλογικές επενδύσεις 
μπορεί να ανέλθει έως 2.000.000 €.

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι για:
•  Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 75%
•   Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πε-

λοπόννησο, Κρήτη 50%
•  Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική 40%

Τα ποσοστά ενίσχυσης αυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (μέχρι ποσοστού 75%) στις περιπτώσεις:
•  νέων γεωργών ή ήδη εγκατεστημένων έως 5 έτη πριν από την αίτηση στήριξης
•  συλλογικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων
•  περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
•  επενδύσεων που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική 

γεωργία 
•  υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 16 (Συνεργασία)

Στήριξη για επενδύσεις
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
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Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:
•  Αγορά γης (έως ποσοστού 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Σε περιπτώσεις που συμπεριλαμ-

βάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει το 15%)
•  Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
•  Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
•  Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
•  Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, 

αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Επιπλέον, θα υπάρξουν ξεχωριστές ευέλικτες δράσεις στοχευμένες σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση ύδατος, στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα:
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Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης 
του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ποσά στήριξης
Το συνολικό κόστος 
των επενδυτικών σχε-
δίων που ενισχύο-
νται ανέρχεται έως 
150.000 €, ενώ για 
συλλογικές επενδύ-
σεις μπορεί να ανέλ-
θει έως 500.000 €.


