Ενημερωτικό Δελτίο 16/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 « ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ( Π.Α.Α.)2014-2020
Στόχος: Η προστασία του περιβάλλοντος και η καλή διαβίωση των ζώων καθώς και η
οικονομική στήριξη των δικαιούχων παραγωγών προκειμένου να αποζημιωθούν για το διαφυγόν
εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η μετατροπή –
διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης:
Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 26/03/2018 έως 16/04/2018

Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης : 218.000.000 € με κατανομή ανά περιφέρεια
Υπομέτρα – Δράσεις:
Υπομέτρο 11.1:
Δράση 11.1.2: « Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία». Ποσό Δαπάνης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
4.500.000 €
Υπομέτρο 11.2:
Δράση 11.2.2: « Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία». Ποσό Δαπάνης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
13.500.000 €

Δικαιούχοι :



Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενεργοί
γεωργοί
Δεν εντάσσονται :
1. Όσοι έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και σύζυγοι αυτών
2. Όσοι είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή Δράση και δεν έχουν
περάσει 2 έτη.

Επιλέξιμος για το υπομέτρο 11.1 είναι ο γεωργός που αναλαμβάνει να εντάξει στο
σύστημα της βιολογικής γεωργίας βοσκοτόπους / εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται
σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (20/02/2018)
Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του μέτρου
επιθυμεί.
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Κριτήρια Ένταξης της εκμετάλλευσης:
1. Τα




αιτούμενα προς ένταξη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο πρέπει:
να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 του υποψηφίου
να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και καθ’ όλη την διάρκεια δέσμευσης.
Ειδικά για την δράση 11.2.2 να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με
ΟΕ&Π μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκληση ((20/02/2018)

2. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των
12 μηνών.
3. Οι δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και
σε άλλες δράσεις κατά περίπτωση.

Κριτήρια επιλογής της εκμετάλλευσης
Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ξεπεράσει το προκυρηχθέν ποσό
θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
1. Για την Δράση 11.1.2 μοριοδοτούνται:
 Η ηλικία του υποψηφίου, και
 Η έκταση που καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές μέχρι τα 40 στρ.
2. Για την Δράση 11.2.2 μοριοδοτούνται:
 Η χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 Η έκταση που καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές μέχρι τα 40 στρ.
 Η ιδιότητα του Επαγγελματία Αγρότη

Δεσμεύσεις δικαιούχων (από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης):












Έδρα:

Να τηρούν κατ΄έτος και καθ’ όλη την διάρκεια των δεσμεύσεων την γραμμή βάσης
Ειδικότερα για το μέτρο 11.2 και σε περίπτωση που δεν έχουν λήξει οι υποχρεώσεις του
προηγούμενου μέτρου Μ 214 οι υποχρεώσεις ξεκινούν από την επόμενη της λήξης της
σύμβασης στο πλαίσιο του προηγούμενου μέτρου
Να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο Γεωπόνο (επικυρωμένη από ΔΟΥ)
Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των Βοσκοτόπων και το είδος των ζώων
με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο
Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας και τους κανονισμούς 834/2007,
889/2008
Να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής
Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του ΠΣ τα παραστατικά συμμόρφωσης
Να δέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους
Να τηρούν ολοκληρωμένο φάκελου δικαιούχου μέχρι και 3 έτη μετά την λήξη του
προγράμματος
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 δεσμεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 « Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και
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ενημέρωσης» κατά την διάρκεια της τριετούς τους δέσμευσης.
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ & Π
εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών
πινάκων της πρόσκλησης.
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι 5ετούς διάρκειας με
δυνατότητα παράτασης κατά 1 έτος μετά από σχετική πρόσκληση
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 είναι 3ετούς διάρκειας και μετά
από σχετική πρόσκληση μπορούν να ενταχθούν στο 11.2

Ετήσιο Ύψος ενίσχυσης:
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/1ΜΖΚ/Ha/ΕΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/ΕΤΟΣ ( για
πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (11.2.2)
(11.1.2)

Απώλεια Εισοδήματος
Αιγοπρόβατα
211
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική 267
/ μικτή κατεύθυνση
Βοοειδή
με 333
γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση

Απώλεια
Πιστοποίηση Άθροισμα
Εισοδήματος
211
247
36
267
280
13
333

14

347

Στα Βοοειδή συμπεριλαμβάνεται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία
Η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) έχει υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1ΜΖΚ/ Ha.
Αν η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη η ενίσχυση υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της
πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του πίνακα.
Αν η πυκνότητα βόσκησης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ/ Ha η ενίσχυση ανά Ha
αντιστοιχεί στην ενίσχυση του πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.
Η δαπάνη πιστοποίησης καταβάλλεται μόνο αν αποδειχθεί με παραστατικά.

Η εταιρεία μας, Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε., διαθέτει εξειδίκευση και μεγάλη
εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2541083370 ή 25910-23888 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στη διεύθυνση 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης
– Καβάλας στην Ξάνθη, ή στο υποκατάστημα μας Βεργίνας 1 στην Περιμετρική οδό
Χρυσούπολης στην Χρυσούπολη.
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