Προκήρυξη μέτρων προϋπολογισμού 1,5 δισ. Ευρώ από το ΠΑΑ

Τα παρακάτω ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κος Αποστόλου για τα
προγράμματα του ΠΑΑ.
Μένει να δούμε τα όσα ανακοινώθηκαν αν θα γίνουν πράξεις γιατί αμφιβολίες
διατυπώνονται από πολλούς ανθρώπους του χώρου.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής
χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 –
2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις € που μπορούν να αποτελέσουν την
ατμομηχανή για μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον
αγροτικό τομέα, ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου
και
ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
Χαράλαμπος Κασίμης
.

Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα μέτρα:
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1) Των νέων γεωργών που θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της
υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε
συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει ήδη γίνει προδημοσίευση. Το ποσό
ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών.

2) της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων
καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.
Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 εκ. € και
αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για
δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της
παραγωγής τους.
Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από
40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε
βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του
περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν
τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των
δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών ώστε να
αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη
γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκ. € και αναμένεται
να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.).
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000€, ενώ για συλλογικές
επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης
της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις
περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική
ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ο διαθέσιμος
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προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. € και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα
στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που
εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000
καταρτιζόμενους.

Κατανομή στις Περιφέρειες

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα την κατανομή ανά Περιφέρεια των
πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που φτάνει το 37% των
συνολικών πόρων του Προγράμματος.
(Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο ο σχετικός πίνακας )

Άλλα στοιχεία για το ΠΑΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με όσα ανέφερε επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το ΠΑΑ (2014-2020) ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την
ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ, είναι το
βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης της
αγροτικής οικονομίας και αναζωογόνησης της Περιφέρειας και της υπαίθρου.
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2015, αφού προηγήθηκαν εντατικές και επίπονες
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια των πολυάριθμων και ουσιαστικών
παρατηρήσεων των Υπηρεσιών της Επιτροπής επί του αρχικού σχεδίου που υποβλήθηκε
τον Ιούλιο του 2014.
Σε συνέχεια της έγκρισης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες
προπαρασκευαστικές διοικητικές ενέργειες, αφενός μεν για την ένταξη και πληρωμή των
ανειλημμένων υποχρεώσεων στη νέα προγραμματική περίοδο, αφετέρου δε για την
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του νέου
Προγράμματος.
Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το 2015 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο έτος
εφαρμογής με εξάντληση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
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Ταυτόχρονα το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε:
- προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές (
εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016 με 150 εκ. €,
- υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στο πλαίσιο του μέτρου της ευρυζωνικότητας του
ΠΑΑ 2014-2020,
- πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών
Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου
LEADER , πρόσκληση η οποία είναι κοινή για το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και
Θάλασσας με δημόσια δαπάνη 322 εκ. € για το ΠΑΑ και 54 εκ. € για το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα.
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