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Πρόγραμμα Αγροτικήσ Ανάπτυξησ -1,5 δις. Ευρώ 

Μζχρι τζλουσ του χρόνου κα πραγματοποιθκοφν προκθρφξεισ ςε ςθμαντικισ 

χρθματοδοτικισ βαρφτθτασ μζτρα του νζου Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 – 

2020 κινθτοποιϊντασ πόρουσ τθσ τάξθσ των 1,5 δισ € που μποροφν να αποτελζςουν τθν 

ατμομθχανι για μια νζα αναπτυξιακι ϊκθςθ ςτθν ελλθνικι φπαικρο και ειδικά ςτον 

αγροτικό τομζα, ανζφεραν ςε ςυνζντευξθ τφπου που παραχϊρθςαν ο Υπουργόσ Αγροτικήσ 

Ανάπτυξησ και Τροφίμων και ο Γενικόσ Γραμματζασ Αγροτικήσ Πολιτικήσ και Διαχείριςησ 

Κοινοτικών Πόρων. 

Ειδικότερα θα προκηρυχθοφν τα μζτρα: 

1) Των νζων γεωργών που κα ςυμβάλλει ςτθ δθμογραφικι ανανζωςθ του πλθκυςμοφ τθσ 

υπαίκρου, προχπολογιςμοφ 300 εκ. ευρϊ περίπου, το οποίο κα προςφζρει εργαςία ςε 

ςυνολικά 24.000 νζουσ αγρότεσ. Για το μζτρο ζχει ιδθ γίνει προδθμοςίευςθ. Το ποςό 

ενίςχυςθσ, για κάκε νζο αγρότθ διαμορφϊνεται από 17.000 ευρϊ ζωσ 22.000 ευρϊ. 

Δικαιοφχοι του μζτρου είναι νζοι γεωργοί, θλικίασ κάτω των 40 ετϊν. 

2) τθσ Μεταποίηςησ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ προςτικζμενθ αξία των γεωργικϊν προϊόντων 

κακϊσ και ο εξαγωγικόσ τουσ προςανατολιςμόσ. 

Ο διακζςιμοσ για νζεσ προςκλιςεισ προχπολογιςμόσ του Μζτρου ανζρχεται ςε 170 εκ. € 

και αναμζνεται να ενιςχυκοφν 400 περίπου νζα επενδυτικά ςχζδια. 

Το μζτρο αφορά ςτθν ενίςχυςθ όλων των τομζων μεταποίθςθσ και εμπορίασ 

γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων και για πρϊτθ φορά περιλαμβάνει ξεχωριςτι δράςθ για 

δικαιοφχουσ επαγγελματίεσ αγρότεσ που επικυμοφν να επενδφςουν ςτθ μεταποίθςθ τθσ 

παραγωγισ τουσ. 
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Οι αιτιςεισ ςτιριξθσ μποροφν να ανζλκουν ζωσ 10 εκ. €, ενϊ τα ποςοςτά ενίςχυςθσ από 

40% – 75% ανάλογα με τθν περιοχι υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

3) Τθσ Βιολογικήσ Γεωργίασ και Κτηνοτροφίασ, ϊςτε να ενκαρρυνκεί θ ςτροφι ςε 

βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προσ όφελοσ τόςο των παραγωγϊν όςο και του 

περιβάλλοντοσ.  

Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του Μζτρου ανζρχεται ςε 555 εκ. €. 

Οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται ετθςίωσ, ανά εκτάριο γεωργικισ ζκταςθσ για να αποηθμιϊνουν 

τουσ δικαιοφχουσ για το διαφυγόν ειςόδθμα και τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ ωσ αποτζλεςμα των 

δεςμεφςεων που ανελιφκθςαν. 

4) Τα Σχζδια Βελτίωςησ, που κα ακολουκιςουν τθν ζνταξθ των νζων γεωργϊν ϊςτε να 

αξιοποιθκεί με επενδφςεισ το δυναμικό των νζων ανκρϊπων που κα εγκαταςτακοφν ςτθ 

γεωργία. Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του Μζτρου ανζρχεται ςε 360 εκ. € και αναμζνεται 

να ενιςχυκοφν 5.000 περίπου νζα επενδυτικά ςχζδια. 

Το μζτρο αφορά ςτθν ενίςχυςθ επενδφςεων για τον εκςυγχρονιςμό γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων (κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, μθχανολογικό εξοπλιςμό, άρδευςθ, ΑΠΕ, κλπ.). 

Το φψοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί να ανζλκει ζωσ 500.000€, ενϊ για ςυλλογικζσ 

επενδφςεισ από ομάδεσ παραγωγϊν ζωσ 2 εκ. €. 

Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ κυμαίνονται από 40% – 75% ανάλογα με τθν περιοχι υλοποίθςθσ 

τθσ επζνδυςθσ και προςαυξάνονται κατά 20 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (και ζωσ το 75%) ςτισ 

περιπτϊςεισ που δικαιοφχοι των επενδφςεων είναι νζοι γεωργοί ι ομάδεσ παραγωγϊν. 

5) Τθσ Κατάρτιςησ των Νζων Γεωργών, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επαγγελματικι ικανότθτα 

και επάρκεια των νζων απαςχολοφμενων ςτον πρωτογενι τομζα.  
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Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του Μζτρου ανζρχεται ςε 70 εκ. € και κα διατεκοφν κατά 

προτεραιότθτα ςτθν κατάρτιςθ των ενταγμζνων ςτο πρόγραμμα των νζων γεωργϊν 

δικαιοφχων που εκτιμάται ότι κα φτάςουν μαηί με τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ 

24.000 καταρτιηόμενουσ. 

Κατανομή ςτισ Περιφζρειεσ 

Ο Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ανακοίνωςε τθν κατανομι ανά Περιφζρεια των πόρων 

που ζχουν εκχωρθκεί ςτθν Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ που φτάνει το 37% των ςυνολικϊν 

πόρων του Προγράμματοσ. Δείτε εδϊ το ςχετικό πίνακα. 

 

 

 

Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 2410250722  & 2410250382 και μαηί κα εξετάςουμε τισ 

δυνατότθτεσ ζνταξισ ςασ ςτο παρόν πρόγραμμα. 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ! 
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