Ποιοι δικαιούνται 14.000 ευρώ ως αγροτική επιδότηση
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
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Τα κριτήρια και οι προθεσμίες για αιτήσεις

Επιδοτήσεις 14.000 ευρώ σε επαγγελματίες γεωργούς που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έχουν μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της χώρας με πληθυσμό έως 5.000
κατοίκους δίνει κοινοτικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019
έως και 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( http:/
/www.ependyseis.gr
).
Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι της είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της
ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2018.
2. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων
φορολογικών στοιχείων των ετών 2015,2016, 2017 από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και
μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών
στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 έως και 15.000 ευρώ.
3. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος
παραγωγικής δυναμικότητας ίσο με 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.
4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς η αίτηση
στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της
γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν
μπορεί να μικρότερη από τρία χρόνια και μεγαλύτερη από τέσσερα.
6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει
περαιτέρω υποχρεώσεις.
7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με
14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία
καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο, είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης. Ο
δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να κατέχει μεταξύ
άλλων τίτλο σπουδών ή πτυχίο γεωργικής κατεύθυνσης. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει
να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του ή του αρχηγού
εκμετάλλευσης.

Πηγή πληροφοριών: ΤΑ ΝΕΑ
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