
 Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής (o 
εξοπλισμός που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογίας 
αιχμής θα προσδιορισθεί στην οικεία προκήρυξη 
πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). Δαπάνες 
που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που ως πο-
σοστό αντιπροσωπεύει μέχρι το 20% του προϋπο-
λογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Λοιπές δαπά-
νες επενδυτικού σχεδίου.

 Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισμός που συμβάλλει στην μεί-
ωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρμάκων στο 
περιβάλλον. 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη μείωση χρή-
σης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό αντιπρο-
σωπεύει μέχρι το 20% του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Εξοπλι-
σμός που συμβάλλει στην διαχείριση επεξεργα-
σία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης.

 Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περι-
φέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό 
ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% 
προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται 
σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε: σε ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας 
όπως προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ή α-
πό νέους γεωργούς ή από νέους γεωργούς σε ο-
ρεινές και μειονεκτικές περιοχές. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική 
δαπάνη με οριζόντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ 
και παρελκόμενα, κατάργηση της λίστας επιλα-
χόντων, ετήσιες προκηρύξεις, απαιτήσεις ελά-
χιστου τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 
ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραμμα μό-
νο για καινοτόμες επενδύσεις. Αυτές είναι μόνο 
λίγες από τις θεμελιώδεις αλλαγές που προβλέ-
πονται στα Σχέδια Βελτίωσης της περιόδου 2023-
2027, με την Agrenda να παρουσιάζει τη δομή 
των δύο Μέτρων όπως αυτά τέθηκαν σε διαβού-
λευση από τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές. 
Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας πε-
ριόδου θα χωρίζονται σε δύο υπομέτρα. Το ένα 
θα έχει τίτλο «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκ-
μεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγω-
νιστικότητα» και το άλλο «Ψηφιακές και πράσι-
νες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». 

Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν  
στην Ανταγωνιστικότητα:

Ξεκινώντας λοιπόν από τα «Σχέδια Βελτίω-
σης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβά-
λουν στην Ανταγωνιστικότητα» οι κύριες αλλα-
γές έχουν ως εξής: Πρώτον, μπαίνει τέλος στην 
οριζόντια ενίσχυση ανά Περιφέρεια. Πλέον κά-
θε επενδυτική δαπάνη θα έχει το δικό της πο-
σοστό. Συγκεκριμένα, τρακτέρ και παρελκόμε-
να θα επιδοτούνται με 40%, εξοπλισμός τεχνο-
λογίας αιχμής και δαπάνες εξοικονόμισης ενέρ-
γειας με 50% και θερμοκήπια, στάβλοι και και-
νοτόμα παρελκόμενα με 60%. Συν 10% στην ε-
νίσχυση για νέους αγρότες, ορεινές και μειονε-
κτικές περιοχές. Δεύτερον, για επενδύσεις άνω 
των 100.000 ευρώ θα πρέπει η τυπική απόδοση 
της εκμετάλλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 30% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τρί-
τον, εξετάζεται (είναι ερώτημα στη διαβούλευση) 
η κατάργηση του πίνακα επιλαχόντων και οι ετή-
σιες προκηρύξεις του Μέτρου.  Αναλυτικότερα:

Επιλέξιμες επενδύσεις 
 Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση,  και 

εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και  
κατασκευών

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυε-
τών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γί-
νεται με τη χρήση σπόρου.

 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων 
και περίφραξη φυτειών.

 Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 Αγορά νέου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλι-
σμού επικοινωνιών και γραφείου.

 Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβά-
νεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συν-
δέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δα-
πάνη και Ιδιωτική συμμετοχή)  των αιτήσεων στή-
ριξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέ-
πει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ και δύ-
ναται να ανέλθει:

 για θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοο-
τροφία-χοιροτροφία έως 300.000 ευρώ ,

 για λοιπές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
έως 200.000  ευρώ,

 για λοιπές εκμεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ. 
Με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση 

της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δή-
λωση Εκμετάλλευσης του έτους αναφοράς, α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούμενου 
προϋπολογισμού για αιτήσεις μεγαλύτερες των 
100.000 ευρώ.

Επιλεξιμότητα εκμεταλλεύσεων
Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των φυσικών 

και νομικών προσώπων, κατά την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

 Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλω-
ση Εκμετάλλευσης του έτους αναφοράς που θα 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.

 Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ε-
λάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 
(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευ-
ρώ, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης.

 Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν 
τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (με εξαί-
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά και λαμβάνουν 
προθεσμία συμμόρφωσης).

Επιλεξιμότητα δικαιούχων
Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομι-

κά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα του αγροτι-
κού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγω-
γών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί και ενώσεις αυτών). Τα υποψήφια φυ-
σικά πρόσωπα πρέπει να:

 έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτη-
σης στήριξης την ιδιότητα του κατά κύριο επάγ-
γελμα γεωργού,

 είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελ-
ματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να εί-
ναι δικαιούχοι του αντίστοιχου μέτρου των νέ-
ων γεωργών είναι ασφαλιστικά και φορολογι-
κά ενήμεροι.

Ένταση ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπά-

νη διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις ακόλουθες 

κατηγορίες: Γεωργικοί ελκυστήρες, Παρελκόμε-
να γεωργικών ελκυστήρων.

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης   
με άλλη φιλοσοφία, πολλές προκηρύξεις  
Δύο ξεχωριστά Μέτρα επενδύσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προβλέπει το ελληνικό σχέδιο για την ΚΑΠ

Τέρμα σε 
πολλαπλές 
παρατάσεις
Στα ερωτήματα που τίθενται 
προς τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για τα νέα Μέτρα Σχεδίων 
Βελτίωσης, ζητείται μεταξύ 
άλλων η γνώμη τους για το αν 
θα πρέπει να καταργηθεί ο 
πίνακας επιλαχόντων και να 
υπάρχουν ετήσιες προκηρύξεις. 
Ειδικότερα ερωτώνται οι 
ενδιαφερόμενοι για τα εξής:
1) Το κατώτερο όριο αιτούμενου 
προϋπολογισμού ανά αίτηση 
(συνολικό κόστος) θα πρέπει να 
είναι: 25.000 ευρώ, 30.000 
ευρώ (σύμφωνα με τη εισήγηση) 
ή 35.000 ευρώ.
2) Το κατώτερο μέγεθος 
παραγωγικής δυναμικότητας 
(ως τυπική απόδοση) για ένταξη 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
είναι: 10.000 ευρώ, 12.000 
ευρώ ή 15.000 ευρώ. 
3) Το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης 
της ίδια συμμετοχής πρέπει να 
είναι: 20%, 30% ή 40%. 
5) Οι προκηρύξεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ετήσια βάση και 
κατάργηση της λίστας 
επιλαχόντων: α) Ναι, β) Όχι
6) Η έγκαιρη ολοκλήρωση των 
επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει 
να διασφαλίζεται: Με 
ανελαστικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης χωρίς ουδεμία 
δυνατότητα επέκτασης (πλην 
ανωτέρας βίας)  
ή με αυστηρό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης που θα συνοδεύεται 
από περικοπή του ποσοστού 
ενίσχυσης έως και απένταξη.

Κτηνοτροφία
Για τη βοοτροφία-

χοιροτροφία ο προ-
ϋπολογισμός έργων 

μπορεί να φτάσει έως 
300.000 ευρώ. Για 
τους υπόλοιπους τα 

100.000 ευρώ

Φυτική
Για τις επενδύσεις 

στον τομέα της 
φυτικής παραγωγής 

ο μέγιστος 
προϋπολογισμός για 

τους φακέλους φτάνει 
τα 150.000 ευρώ 

Διαβούλευση
Τα νέα Σχέδια 

Βελτίωσης τέθηκαν 
σε διαδικτυακή 

διαβούλευση την 
περασμένη εβδομάδα, 
μαζί με τις υπόλοιπες 

παρεμβάσεις ΠΑΑ

Στα δύο
Τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας 
περιόδου θα χωρίζονται σε δύο 
υπομέτρα. Το ένα θα έχει τίτλο 
«Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα» και 
«Ψηφιακές και πράσινες 
επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις». 
.

Ενίσχυση
Στα Σχέδια Βελτίωσης τρακτέρ 
και παρελκόμενα θα 
επιδοτούνται με 40%, 
εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής 
και δαπάνες εξοικονόμισης 
ενέργειας με 50% και 
θερμοκήπια, στάβλοι και 
καινοτόμα παρελκόμενα με 60%.

Μπόνους
 Συν 10% στην ενίσχυση για 
νέους αγρότες, ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές αλλά 
και μικρά νησιά.

Με δική τους πρόσκληση 
ρομπότ, υδροπονία, ΑΠΕ
Στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» προ-
τείνεται οριζόντιο ποσοστό επιδότησης 70% 
για όλους για καινοτόμες επενδύσεις προ-
ϋπολογισμού 25.000-100.000 ευρώ. Θα ε-
πιδοτούνται μεταξύ άλλων  αρδευτικά συ-
στήματα, στάγδην, μικροκαταιονισμού, net-
metering φωτοβολταϊκά, μηχανολογικός ε-
ξοπλισμός γεωργίας ακριβείας,  συστήματα 
τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήματα έ-
ξυπνου ψεκασμού, ρομποτικά μηχανήματα 
καταπολέμησης ζιζανίων κ.α.  Αναλυτικότε-
ρα, στο σχεδιασμό του Μέτρου αναφέρονται:

Επιλέξιμες επενδύσεις 
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση και-

νούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλι-
σμού με στόχο την εξοικονόμηση, καθαρι-
σμούς και επαναχρησιμοποίηση ύδατος (αρ-
δευτικά συστήματα, στάγδην, μικροκαταιο-
νισμού, δεξαμενές συλλογής ομβρίων, συ-
στήματα μεταφοράς-αγωγοί)

 Έγγειες βελτιώσεις ( φρεάτια, αντλιοστά-
σια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισμός αυτών).

 Μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκα-
ταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
για ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνομα Φ/Β συ-
στήματα).

 Κτιριακές εγκαταστάσεις μικρής κλίμα-
κας και μηχανολογικός εξοπλισμός για την 
ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιμο-
ποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

και παραπροϊόντων  στην πηγή (αξιοποίηση 
βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγω-
γή compost, κοκ).

 Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργίας α-
κριβείας (αρδευση, λίπανση, παρακολούθη-
ση και ρύθμιση συνθηκών θερμοκηπιακών ε-
γκαταστάσεων) και απομακρυσμένου ελέγχου

 Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αυτοματοποίησης (συ-
στήματα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συ-
στήματα έξυπνου ψεκασμού, ρομποτικά μη-
χανήματα καταπολέμησης ζιζανίων) και ε-
ξοπλισμός γεωργίας ακριβείας γενικότερα.

 Επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστά-
σεων με συστήματα υδροπονίας/αεροπονί-
ας και ψηφιακός εξοπλισμός ρύθμισης και 
ελέγχου παραγωγής.

 Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται 
κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέ-
ονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημό-
σια δαπάνη και Ιδιωτική συμμετοχή)  των 
αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
25.000 ευρω και δύναται να ανέλθει έως και 
100.000 ευρώ.

Ένταση της ενίσχυσης
Προτείνεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης για 

το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δρά-
σης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ

30.000 ΕΥΡΩ 25.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 40% � 60%

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 170%
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