
                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων  

στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014 – 2020 
 

Η ∆ιεύθυνση  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, 

ανακοινώνει ότι δηµοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η πρόσκληση 

για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν 

στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη 

χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υποµέτρου 4.1 «Στήριξη για 

επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων προκειµένου να εκσυγχρονιστούν και να προσαρµόζονται γρήγορα στις ανάγκες της 

αγοράς, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της 

άµβλυνσης των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή και του περιορισµού των εκποµπών των αεριών του 

θερµοκηπίου. 

∆ικαιούχοι µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας 18-61 ετών,  

νοµικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων και συλλογικά αγροτικά σχήµατα (οµάδες και  

οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί, κλπ). 

Επιλέξιµες επενδύσεις στη δράση 4.1.1 είναι: α) η ίδρυση, µετεγκατάσταση ανέγερση, επέκταση, 

αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, µεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, γ) η αγορά καινούργιου 

µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου, δ) η αγορά, µεταφορά, εγκατάσταση και περίφραξη 

πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε χρήση σπόρων, ε) η περίφραξη και 

διαµόρφωση αγροτεµαχίων, ζ) η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης 

γεωργικής εκµετάλλευσης και γενικές δαπάνες. 

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιµες είναι: α) οι επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως 

φωτοβολταϊκά συστήµατα, γεωθερµικές αντλίες και αντλίες θερµότητας, ανεµογεννήτριες, καυστήρες 

βιοµάζας, β) οι επενδύσεις που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές 

εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων 

υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής εκµετάλλευσης, δεξαµενές, αγορά, µεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης και άλλες γενικές 

δαπάνες. 

Ο προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης  

α) για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα στη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 300.000 ευρώ και 

υπό προϋποθέσεις τις 500.000 ευρώ. Ενώ για στη δράση 4.1.3 στις 150.000 ευρώ, µε εξαίρεση τις 

επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης για τις 

οποίες ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ. 

β) για τα συλλογικά σχήµατα ο αιτούµενος προϋπολογισµός για τη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως 

τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις µέχρι και το 1.000.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3. µπορεί να 

ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ. 



O συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  ανέρχεται στα 

8.414.731 ευρώ εκ των οποίων τα 7.859.731 ευρώ αφορούν στη δράση 4.1.1 και 554.999 ευρώ στη 

δράση 4.1.3. 

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  διαµορφώνονται ως 

εξής: 

∆ικαιούχος που κατά τη στιγµή της υποβολής της 

αίτησης : 

α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει 

επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες και 

εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική 

εκµετάλλευση ή 

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων 

Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία. 

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών. 

∆ικαιούχοι σε ορεινές περιοχές. 

60% 

∆ικαιούχοι σε  περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά 

ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα. 

∆ικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 

50% 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, 

ως φυσικός φάκελος, στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του 

νοµικού προσώπου ή του συλλογικού σχήµατος κατά το διάστηµα από 21/12/2017 έως και 2/4/2018. 

Την αναλυτική Πρόσκληση των δράσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν µέσω: 

των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.minagric.gr  στο σύνδεσµο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/5738-ya13158-281117 καθώς και από την 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pin.gov.gr.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά  µε τις κ.κ. 

Μαρία Παπαλεξάνδρου τηλ 2645360743 και ∆ήµητρα Σούνδια τηλ. 2645360749 

 


