Ενημερωτικό προγράμματος
Μέτρο 6.3 Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Δικαιούχοι
Εντάσσονται
Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο

Χορήγηση & Ύψος

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) κατά το

Ενίσχυσης

έτος 2018 και οι οποίοι:



14.000,00 €

 Έχουν ηλικία 18-61 (να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος)
 Μόνιμοι κάτοικοι περιοχής με σημαντική αγροτική



Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες (ΜΑΑΕ) αγρότες
 Έχουν μέσο όρο 3 ετών αγροτικό εισόδημα από 0,01 € 3000,00 € & συνολικό οικογενειακό έως 15.000,00 €.
 Η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή
του τόπου μόνιμης κατοικίας
 Η γεωργική εκμετάλλευση έχει τυπική απόδοση από 5.000,00 €
– 7.999,00 €.
 Η οικονομική δραστηριότητα (ΚΑΔ) εμπίπτει στον κωδικό ΚΑΔ
01 (εκτός του ΚΑΔ 01.6, 01.7)
Απορρίπτόνται
 Νομικά πρόσωπα
 Δικαιούχοι του Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »
από το 2000 – σήμερα
 Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ή έχει τις προϋποθέσεις να
οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης ή/και έχουν σύζυγο που
έχει υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ 2018
 Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι (εξαίρεση σύνταξη
αναπηρίας με πσοσοστό αναπηρίας >67%)

 Όσοι είναι φοιτητές

Το 70% με την
οριστική έγκριση

δραστηριότητα και πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους
 Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών

Ύψος ενίσχυσης



Το υπόλοιπο 30% σε
3 - 5 χρόνια από την
οριστική έγκριση

Ενημερωτικό προγράμματος
Μέτρο 6.3 Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κριτήρια Βαθμολογίας

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Στήριξη Νεανικής επιχειρηματικότητας

0-4

2

Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις

0 -11

3

Εισοδηματικά κριτήρια

4 -15

4

Χαρακτηριστικά περιοχών

6,3 - 17

5

Χαρακτηριστικά εισόδου εκμετάλλευσης

3,15 - 39

6

Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου

6,3 - 14

Ελάχιστη Βαθμολογία

65

Μέγιστη Βαθμολογία

100

Δεσμεύσεις – Υποχρεώσεις

1. Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου σε 3 ή 4 έτη
2. Αύξηση γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 15% σε όρους τυπικής απόδοσης κατά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
3. Διατήρηση ιδιότητας επαγγελματία αγρότη
4. Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων εντός 36 μηνών από την έκδοση απόφασης ένταξης
5. Υποβολή αίτησης ΟΣΔΕ κατ’ έτος
6. Διατήρηση εκμετάλλευσης στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας
7. Διατήρηση τουλάχιστον ίσης παραγωγικής δυναμικότητας βάσει αίτησης ΟΣΔΕ 2018
8. Διατήρηση τόπου μόνιμης κατοικίας
9. Απόκτηση άδειας προέγκρισης εντός 18 μηνών από την απόφαση ένταξης
10. Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατ’ έτος
11. Διατήρηση βαθμολογίας

