Με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν φέτος χιλιάδες νέοι
αγρότες, από όλη την Ελλάδα και ανεξάρτητα από την προηγούμενη επαγγελματική τους
απασχόληση.

Πρόκειται για την εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2 “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, το οποίο προβλέπει την υποβολή
αιτήσεων από τις 16 Φεβρουαρίου και ποσά ενίσχυσης από 20.000€ έως 40.000€ κατά δικαιούχο
νέο αγρότη.
Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της
Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το
δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο
πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
δεν έχουν υπερβεί το 40ο.
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
 Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού.
 Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως
100.000 κατοίκους.
Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως
επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς
και οι αναφερόμενες στον πιο κάτω πίνακα:
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γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση :
 έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1
Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος)
 περιλαμβάνει, ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια μεγαλύτερα του 1 στρέμματος
 το ζωικό και μελισσοκομικό της κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα
μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 στο σύνολο της πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει
υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.
δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν
εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς
στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων
τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την
απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων που ορίζει η αναλυτική Πρόσκλησης
του Μέτρου.
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής
εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική
εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
Ύψος ενίσχυσης
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή
κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την
κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής
της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης,
επίσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως:
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Επίτευξη Στόχων & Υποχρεώσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Οι Νέοι Γεωργοί που θα κριθούν δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν το σύνολο των δεσμευτικών
στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου εντός 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
έγκρισης πράξης. Επίσης, κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων
εγκατάστασης Νέων Γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που
περιέχονται σε αυτή.
Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς,
θα πρέπει να υποβάλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο και Φάκελο Υποψηφιότητας.
Η «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αναλαμβάνει την υποστήριξη των Νέων Αγροτών, καθώς
από το 1992 έως σήμερα, έχει δραστηριοποιηθεί με υψηλότατο ποσοστό επιτυχιών στον χώρο της
ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την ετοιμασία και υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών για την
χρηματοδότηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, με βάση τις διατάξεις Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
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