
                   

    
 
  

Ανακοίνωση  από  τη  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για
έναρξη  υποβολής  αιτήσεων  στο  Υπομέτρο  6.3  «Ανάπτυξη  μικρών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων»  του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»». 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»» που αφορά στην παροχή σε επαγγελματίες αγρότες, κατόχους
μικρών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  κατ’  αποκοπή  οικονομικής  ενίσχυσης  για  την  βελτίωση  των
εκμεταλλεύσεών τους  και  την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1.  Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο  και
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2.  Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους  όπου η
αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018.

4.  Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018.

5.  Είναι  εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Αγροτών και  Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).

6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα
(υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις  πηγές) έως και  15.000 ευρώ Το ατομικό αγροτικό
εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών
στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016,
2017  και  2018.  Το  συνολικό  οικογενειακό  εισόδημα  υπολογίζεται  ως  ο  μέσος  όρος  των  συνολικών
οικογενειακών  εισοδημάτων  των  διαθέσιμων  φορολογικών  στοιχείων  των  ετών  2015,  2016  και  2017
(φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018).

7.  Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.

9. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου,
με  ελάχιστη  διάρκεια  υλοποίησης  τα  τρία  (3)  έτη  και  μέγιστη  τα  τέσσερα  (4)  έτη,  αναλαμβάνοντας  τις
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου.
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10. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 592/23-
01-2019 Αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3.

Οι υποψήφιοι για να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο
πρέπει  να  περιγράφει  με  ρεαλιστικότητα  τις  ενέργειες  για  την  ανάπτυξη  και  αναδιάρθρωση  της  γεωργικής
εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση. 

Το  επιχειρηματικό  σχέδιο  να  συντάσσεται  από  τον  υποψήφιο  ή  από  σύμβουλο  γεωτεχνικό  ή  τεχνολόγο
γεωπονίας. 

Κάθε υποψήφιος  δικαιούχος  έχει  δικαίωμα να υποβάλει  μόνο μία αίτηση στήριξης  σε μία μόνο από τις  13
Περιφέρειες  της  χώρας.  Η  υποβολή  των  αιτήσεων  στήριξης  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά  μέσω  του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο  www.ependyseis.gr/mis. Στην
ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf. 

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018.  Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται
βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης  2018.

Η περίοδος υποβολής ορίζεται από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.

Εφόσον η αίτηση, μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα συνημμένα δικαιολογητικά, οριστικοποιηθεί κατ’
εντολή του δικαιούχου, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την
οποία τεκμαίρετε το εμπρόθεσμο της υποβολής.

 Μετά  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  εργασίμων  ημερών  από  την
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν
να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη
ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Η περίοδος υποβολή των φυσικών φακέλων στις ΔΑΟΚ ορίζεται από 16 Μαΐου 2019 έως και τις 29 Μαΐου
2019.

Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ΄
αποκοπή  ποσού  στήριξης  ύστερα  από  την  έκδοση  απόφασης  έγκρισης  του  αιτήματος  στήριξης.  Το  ποσό
στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών και είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορούν να ανατρέξουν:

 Στην υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υπο-
ψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»» με ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ.

 Στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  www  .  minagric  .  gr   και
www  .  agrotikianaptixi  .  gr  .

 Στην έδρα της Υπηρεσίας μας, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ..Κ. 54627, Θεσ/νίκη (1ος όροφος, Γραφείο 23).

 Με την αποστολή ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας στο email D  .  Tsimenidis  @  pkm  .  gov  .  gr   ή τηλεφω-
νικά  στο 2313 330 340.

 Στους ιδιώτες συμβούλους – μελετητές.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης 

Αθανάσιος Σαρόπουλος
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