ΑΞΟΝΑ 1: "Γηαηήξεζε θαη βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο γεωξγίαο, ηεο
δαζνθνκίαο θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα”
Μέτρο 121 «Εκσσγτρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ κε ηηο Αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο
θαηά πεξίπησζε.
1Η ΠΡΟΚΛΗΗ: ρεδίωλ Βειηίωζεο (ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ)
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011
ηόρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ν εθζπγρξνληζκόο ηωλ γεωξγηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ θαη ε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο
επίδνζεο, κέζσ ηεο θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγσγήο λέσλ
ηερλνινγηψλ - θαηλνηνκηψλ, κε ζηφρν ηε ζηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα, ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ζε ηνκείο φπσο ηα κε εδψδηκα (non-food) θαη ελεξγεηαθά θπηά θαη ηελ βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαιή δηαβίσζε
ησλ δψσλ.
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ,δειαδή νξηζηηθνπνηνχληαη θαη ιακβάλνπλ ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν,
απφ ηελ 18/2/2011 κέρξη ηελ 20/06/2011 θαη ψξα 15:00.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ:
Τν πνζνζηφ ελίζρπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο/έδξαο
ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ πίλαθα:
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ
ΔΓΡΑ/ ΣΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ
ΟPΔΙΝΔ - ΜΔΙΟΝΔΚΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ NATURA
ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΟΥΔ

75%

ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΩΠΑ
75%

60%

50%

50%

40%

ΝΔΟ ΓΔΩΡΓΟ

ΜΔΓΙΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ:
50.000 € γηα νπσξνθεπεπηηθά.
180.000 € γηα επελδχζεηο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκνχ, αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, εγγείσλ βειηηψζεσλ,
πνιπεηψλ θπηεηψλ.
200.000 € γηα επελδχζεηο ζε ΑΠΔ.
300.000 € γηα θαζεηνπνίεζε παξαγσγήο - ζεξκνθήπηα.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
α) Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πνπ αλήθεη ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεσξγνχ.
β) πζηεγαδόκελε γεωξγηθή εθκεηάιιεπζε, πνπ αλήθεη ζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεσξγνχ.
γ) Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πνπ αλήθεη ζε θπζηθό πξόζωπν πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ λένπ γεωξγνύ.
δ) Σπζηεγαδφκελε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, πνπ αλήθεη ζε θπζηθό πξόζωπν πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ λένπ
γεωξγνύ.
ε) Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πνπ αλήθεη ζε λνκηθό πξόζωπν.
ζη) Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζπλεξγαζίαο πνπ αλήθεη ζε λνκηθό πξόζωπν πνπ ζπζηάζεθε πξόζθαηα.
δ) Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζπλεξγαζίαο, πνπ αλήθεη ζε ππό ζύζηαζε λνκηθό πξόζωπν.
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ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ:
2.1 Δπηιέμηκα επελδπηηθά ρέδηα Βειηίωζεο ζηελ δωηθή παξαγωγή (θηελνηξνθία)
Σηελ δσηθή παξαγσγή εληζρχνληαη επελδπηηθά ρέδηα Βειηίωζεο ζηνπο θιάδνπο:
α) ηεο βννηξνθίαο,
β)ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο,
γ) ηεο ρνηξνηξνθίαο,
δ) ηεο πηελνηξνθίαο (φξληζεο – πάπηεο – ρήλεο – γαινπνχιεο– θξαγθφθνηεο – ζηξνπζνθάκεινη),
ε) ησλ κνλφπισλ απηνρζφλσλ ειιεληθψλ θπιψλ,
ζη) ηεο θνληθινηξνθίαο,
δ) ηεο κειηζζνθνκίαο,
ε) ηεο ζεξνηξνθίαο,
ζ) ησλ γνπλνθφξσλ δψσλ,
η) ηεο ζαιηγθαξνηξνθίαο,
θαη θ)ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ (αγξηνγνχξνπλα – πέξδηθεο– θαζηαλνί – νξηχθηα – ιαγνί).
θαη γηα ηηο ελέξγεηεο:
κεηεγθαηάζηαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαγθαηφηεηα πξνθχπηεη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπο πεξηβάιινληνο θαη
ηεο δεκφζηαο πγείαο,
κεηεγθαηάζηαζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε,
αληηθαηάζηαζε,
εθζπγρξνληζκφο,
κεηαηξνπή,
πξνζαξκνγή ζε λενεηζεξρφκελα θνηλνηηθά πξφηππα,
επέθηαζε,
ίδξπζε,
θαη ζπλδπαζκφο απηψλ.
2.2 Δπηιέμηκα επελδπηηθά ρέδηα Βειηίωζεο ζηελ θπηηθή παξαγωγή
Δληζρχνληαη επελδπηηθά Σρέδηα Βειηίσζεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (όπωο, νπωξνθεπεπηηθά,
Διηά θαη ειαηόιαδν, Ακπέιη, Αξωκαηηθά θπηά, Μαληηάξηα θ.ι.π) ελψ ζηελ πεξίπησζε θαιιηεξγεηψλ ππφ θάιπςε
(ζεξκνθήπηα) εληζρχνληαη επελδπηηθά Σρέδηα Βειηίσζεο
γηα ηηο ελέξγεηεο:
εθζπγρξνληζκφο,
κεηαηξνπή,
επέθηαζε,
εγθαηάζηαζε λέωλ ζεξκνθεπίωλ.
2.3 Δπηιέμηκα επελδπηηθά ρέδηα Βειηίωζεο ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγωγήο
Δληζρχνληαη επελδπηηθά Σρέδηα Βειηίσζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ
Σρεδίνπ Βειηίσζεο, νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (πθηζηάκελεο ή λέεο) πιεξνύλ ηη πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ηωλ ηξνθίκωλ (HACCP). Σπλεπάγεηαη φηη απνξξίπηνληαη απφ ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο –
έγθξηζεο πξάμεο επελδπηηθά Σρέδηα Βειηίσζεο πνπ δελ απνδεηθλχνπλ φηη νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (πθηζηάκελεο ή
λέεο) δύλαληαη λα πηζηνπνηεζνύλ θαηά HACCP.
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φζνλ αθνξά ζηελ θαζεηνπνίεζε, εληζρχνληαη επελδπηηθά Σρέδηα Βειηίσζεο ζηνπο θιάδνπο:
α) θξέαο,
β) γάια,
γ) πνπιεξηθά,
δ)δηάθνξα δψα,
ε) δεκεηξηαθά,
ζη) ειαηφιαδν θαη επηηξαπέδηα ειηά,
δ) νπσξνθεπεπηηθά,
ε) άλζε,
θαη ζ) αξσκαηηθά θπηά.
και για τις ελέξγεηεο:
κεηεγθαηάζηαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαγθαηφηεηα πξνθχπηεη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο δεκφζηαο πγείαο,
αληηθαηάζηαζε,
εθζπγρξνληζκφο,
κεηαηξνπή
πξνζαξκνγή ζε λενεηζεξρφκελα θνηλνηηθά πξφηππα,
επέθηαζε,
ίδξπζε, θαη
ζπλδπαζκφο ηνπο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
α) δαπάλεο αλέγεξζεο, επέθηαζεο, εθζπγρξνληζκνύ γεσξγηθψλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ,
β) δαπάλεο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
γ) δαπάλεο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ αξδεπηηθώλ ζπζηεκάηωλ εμνηθνλφκεζεο
χδαηνο,
δ) δαπάλεο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ
ελέξγεηαο [ΑΠΔ] κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ
θαηαζθεπψλ,
ε) δαπάλεο εγγείσλ βειηηψζεσλ,
ζη) δαπάλεο αγνξάο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο πνιπεηψλ θπηεηψλ,
δ) δαπάλεο αγνξάο θαηλνύξγηνπ κειηζζνθνκηθνύ θαη αλζνθνκηθνύ απηνθηλήηνπ,
ε) γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηηο αλσηέξσ.
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο δελ εληζρύνληαη νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηηθώλ δαπαλώλ:
α) δαπάλεο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη «γεσξγηθέο»,
β) δαπάλεο πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ Σρεδίνπ Βειηίσζεο, φπσο δαπάλεο γηα ηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο, δαπάλεο ζπληήξεζεο, αγνξάο εθνδίσλ θιπ,
γ) δαπάλεο αγνξάο γεσξγηθψλ θηηξίσλ θαη
δ) δαπάλεο αγνξάο κεηαρεηξηζκέλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ γηα
ηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
ε) δαπάλεο αγνξάο νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη πξντφλησλ ,
ζη) δαπάλεο αγνξάο δσηθνχ θεθαιαίνπ,
δ) δαπάλεο αγνξάο εηήζησλ θπηψλ θαη ε θχηεπζήο ηνπο,
ε) δαπάλεο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο πνιπεηψλ θπηεηψλ, ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηελ
ρξήζε ζπφξνπ,
ζ) δαπάλεο αγνξάο γεο,
η) δαπάλεο απφθηεζεο δηθαησκάησλ παξαγσγήο,
ηα) δαπάλεο ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εμφδσλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ Σρεδίνπ Βειηίσζεο θαη
πάζεο θχζεσο θφξσλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ,
ηβ) δαπάλεο ΦΠΑ.
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ:
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ Σρεδίσλ Βειηίσζεο αλέξρεηαη ζε 24 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έμη (6)
κελψλ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΡΟΤ:
Ο Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ (Γεκφζηα Γαπάλε) αλέξρεηαη ζε € 285.000.000,00.
Γηα ηελ δεκνζηεπκέλε ΚΤΑ ηνπ πξνγξάκκαηνο παηήζηε, εδώ.
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