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Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο με μία α-
πό τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις του με-
γάλου ζητήματος ανανέωσης της υπαίθρου, 
προβλέποντας και πριμ εξόδου 50.000 έως 
100.000 ευρώ και πριμ πρώτης εγκατάστα-
σης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κά-
ποιος να μελετήσει με προσοχή το τι ετοιμά-
ζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδο-
χής μέσω ΠΑΑ. Η Agrenda παρουσιάζει αυτά 
τα πλάνα, φιλοξενώντας τα κύρια σημεία α-
πό τον σχεδιασμό επτά ευρωπαϊκών χωρών 
και συγκεκριμένα: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, 
Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ολλανδία και Πορτο-
γαλία. Στην Ελλάδα όπως τουλάχιστον απο-

τυπώνεται στο προσχέδιο του στρατηγικού 
σχεδίου πριν την αναθεώρηση, έχει διατη-
ρηθεί ο κορμός του προγράμματος Νέων Α-
γροτών με «πειραγμένο» απλά το ύψος του 
πριμ (30.000 έως 42.500 ευρώ).  Φαίνεται 
πως οι αρχές αν και έχουν προβλέψει ένα 
πολύ μεγάλο ποσό προϋπολογισμού (590 ε-
κατ. ευρώ) σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώ-
πη, προσέγγισαν το ζήτημα διεκπεραιωτικά 
χωρίς την πρόθεση να εκμεταλλευτούν σε 
πλήρες βαθμό τις ευκαιρίες που παρέχει ο 
νέος Κοινοτικός Κανονισμός. Παρόλα αυτά, 
για το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται η επικαι-
ροποίηση των Τυπικών Αποδόσεων, που ο-
ρίζουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρό-
γραμμα με ισχύς από το ΟΣΔΕ 2023, σύμφω-
να με τα όσα αναφέρει έγγραφο σχετικά με 

την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα παρουσι-
αστεί στις 20 Ιουνίου στα Χανιά.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε καμία ευρω-
παϊκή χώρα, τουλάχιστον από τις επτά που 
φιλοξενούνται στις επόμενες σελίδες, δεν 
προβλέπεται ο νέος αγρότης να παραμείνει 
στο επάγγελμα για πάνω από μία 5ετία, κά-
τι που στην Ελλάδα με βάση τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα είναι 8ετία. 

Σημειώνεται τέλος πως όλα τα στοιχεία 
για τις χώρες αντλήθηκαν από τα Στρατη-
γικά Σχέδια της ΚΑΠ όπως έχουν υποβλη-
θεί σε πρώτη φάση στην Ε.Ε και τα οποία έ-
χει δημοσιεύσει η Κομισιόν. Η μετάφραση 
προέρχεται από τη μητρική γλώσσα της κά-
θε χώρας.

Στήριξη έναρξης για άνω 
των 40 και ηρωική έξοδος  
Η Agrenda παρουσιάζει τα μέτρα διαδοχής από 7 χώρες της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ

Για μία 5ετία 
Σε καμία ευρωπαϊκή 

χώρα, από τις επτά που 
φιλοξενούνται στον εν λόγω 
φάκελο δεν προβλέπεται ο 

νέος αγρότης να παραμείνει 
στο επάγγελμα για πάνω 

από μία 5ετία, κάτι που στην 
Ελλάδα είναι 8ετία
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Το πλάνο και οι ενισχύσεις 
στα μέτρα διαδοχής σε επτά 
κράτη-μέλη της Ευρώπης

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Τα κύρια σημεία σχεδιασμού των προγραμμάτων διαδοχής 
επτά ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει η Agrenda ενόψει της 
έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου. Σύμφωνα με τα 
σχέδια που έχουν κατατεθεί, φαίνεται πως οι πιο καινοτόμοι 
είναι οι Ούγγροι. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία χωρίζει 
το μέτρο ανανέωσης γενεών στα τέσσερα. Πρώτο το κλασικό 
πριμ πρώτης εγκατάστασης, δεύτερο ένα μέτρο διαδοχής με 
πριμ στον νεαρό αγρότη που λαμβάνει μία εκμετάλλευση από 
την οικογένεια, τρίτο το περιβόητο πριμ εξόδου έως 100.000 
ευρώ για τον συνταξιούχο που δίνει την εκμετάλλευσή του και 
τέταρτο ένα πριμ εγκατάστασης για τους δασοκόμους. Όλα τα 
πριμ εξαρτώνται αποκλειστικά από το μέγεθος της εκμετάλ-
λευσης σε όρους Τυπικής Απόδοσης. Στη Γαλλία επιτρέπεται 
η πολυδραστηριότητα από τον νεαρό αγρότη, στην Ιταλία θα 

πρέπει η εκμετάλλευση που αναλαμβάνει ο νέος να μην προ-
έρχεται από συγγενή, στην Ισπανία θα πρέπει ο νέος να γίνει 
μέλος συνεταιρισμού, ενώ στην Ολλανδία προκύπτει πέραν 
του πριμ και ένα γενναίο μπόνους βιωσιμότητας ύψους έως 
30.000 ευρώ, συν το στάνταρ ποσό. Στη Βουλγαρία θα πρέπει 
ο νέος αγρότης να προχωρήσει σε επένδυση ύψους τουλά-
χιστον 35% του πριμ εγκατάστασης, ενώ στην Πορτογαλία τη 
μεγαλύτερη ενίσχυση θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες που θα 
προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 80.000 
ευρώ. Όσον αφορά το ποσό του πριμ πρώτης εγκατάστασης 
σε Πορτογαλία και Βουλγαρία είναι μικρότερο από ότι στην 
Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες χώρες μεγαλύτερο. Οι προϋπο-
θέσεις ένταξης στο πρόγραμμα (ηλικία, δεξιότητες, ημερομη-
νία πρώτης εγκατάστασης) είναι σε γενικές γραμμές ίδιες, ε-
κτός από την περίπτωση της Ουγγαρίας. Κοινή συνισταμένη 
σε όλες τις χώρες είναι πως ο αγρότης δεν δεσμεύεται για πά-
νω από 5 χρόνια να παραμείνει στο επάγγελμα. 

ΙΤΑΛΙΑ

Εκτός όσοι έλαβαν  
τη γη από τους συγγενείς

Στην Ιταλία το ενδιαφέρον είναι πως δεν επιτρέπεται η 
ένταξη στο πρόγραμμα όσων παίρνουν την εκμετάλλευση 
από τα χέρια συγγενή για να μπουν σε αυτό. Το βαθμό 
συγγένειας τον καθορίζουν οι περιφέρειες. Αυτό γίνεται 
γιατί όπως είναι σύνηθες μπορεί η εκμετάλλευση να 
μεταβιβάζεται από έναν πατέρα στο γιο, αλλά κουμάντο 
συνεχίζουν να κάνουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία για τις 
ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, 
φαίνεται να δίνεται μεγάλος χώρος για επιπλέον κριτήρια 
ένταξης στις περιφέρειες, με τις κεντρικές αρχές απλά 
να θέτουν κάποιες γενικές αρχές. Συγκεκριμένα, στους 
όρους ένταξης η Ιταλία αναφέρει: 

Όροι ένταξης
Στο Μέτρο γίνονται δεκτοί νέοι 18-41 ετών οι οποίοι:
● Εγκαθίστανται σε εκμετάλλευση που δεν προέρχεται 
από διάσπαση οικογενειακής επιχείρησης που ανήκει σε 
συγγενείς ή από υποδιαίρεση εταιρείας στην οποία 
υπάρχουν συγγενείς. Οι περιφέρειες ή οι αυτόνομες 
επαρχίες που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ορίζουν τους 
σχετικούς βαθμούς συγγένειας που επιτρέπονται με 
βάση τις δικές τους εδαφικές ιδιαιτερότητες. 
● Ο αιτών δεν πρέπει να έχει ήδη επωφεληθεί από το 
πριμ πρώτης εγκατάστασης στο παρελθόν.

Δεν δικαιούνται υποστήριξη οι νέοι που: 
Εγκαθίστανται σε εκμεταλλεύσεις με παραγωγή 
χαμηλότερου ή υψηλότερου επιπέδου ή δυνητική 
παραγωγή σε ορισμένα ελάχιστα και μέγιστα 
κατώφλια. Οι Περιφέρειες και οι Αυτόνομες Επαρχίες 
που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ποσοτικοποιούν τα 
αντίστοιχα κατώτατα όρια με βάση τις περιφερειακές 
τους ιδιαιτερότητες. Πριν από την υποβολή της 
αίτησης πριμοδότησης έχουν ήδη ιδιοκτησία ενός 
αγροκτήματος.  

Ύψος ενίσχυσης
Η χορηγούμενη στήριξη έχει ανώτατο όριο τις 
100.000. Υπολογίζεται μέση στήριξη 42.000 ευρώ 
ανά δικαιούχο. Η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί με τη 
μορφή εφάπαξ ενίσχυσης ακόμη και σε διάφορα 
στάδια προόδου του επιχειρηματικού σχεδίου ή με τη 
χρήση χρηματοοικονομικών μέσων ή με συνδυασμό 
των δύο μεθόδων.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ 838.298.978 ΕΥΡΏ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο πραγματικός τζίρος  
μετράει για την ένταξη 

Πολλαπλά φίλτρα για να φτάσει κάποιος νέος αγρότης το 
μέγιστο ποσό της ενίσχυσης που ξεκινάει από τα 20.000 
ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ, έχει 
αποφασίσει να προβλέψει η Ισπανία. Συγκεκριμένα όπως 
αναφέρεται στο στρατηγικό της σχέδιο: 
Τα ποσά της ενίσχυσης θα ποικίλλουν ανάλογα με το 
περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα στοιχεία 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι 
περιφερειακές αρχές για να δικαιολογήσουν την 
ενίσχυση, μεταξύ άλλων, μπορούν να είναι: 
1. Διατήρηση ή δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
2. Αύξηση Τυπικής Απόδοσης. 
3. Τοποθεσία εκμετάλλευσης.  
4. Αναγκαιότητα όγκου αρχικής δαπάνης για την 
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 
5. Συμβολή στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
περιβαλλοντικής φύσης.
6. Παραγωγικός προσανατολισμός κ.λπ.

Όροι ένταξης
1. Για να εκπληρώσουν την προϋπόθεση του νεαρού 
αγρότη οι υποψήφιοι θα πρέπει: α. Να έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην 
έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας κατά το 
έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
2. Να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο με 
ελάχιστο περιεχόμενο που χρησιμεύει στην ανάλυση 
της βιωσιμότητάς του. 
3. Να μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν πριμ πρώτης 
εγκατάστασης. 
4. Οι περιφερειακές αρχές θα καθορίσουν την αρχική 
κατάσταση, κάτω από την οποία, θεωρείται ότι ένας 
νέος εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως ιδιοκτήτης 
αγροκτήματος, η οποία μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 20% του 
εισοδήματος αναφοράς, πώληση αγροτικών προϊόντων 
άνω των 10.000 ευρώ, οικονομική διάσταση άνω των 
8.000 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης
Ανάλογα την περιφέρεια το ύψος ενίσχυσης διαφέρει. 
Για παράδειγμα στην Ανδαλουσία μπορεί να φτάσει τα 
90.000 ευρώ, αλλού τα 50.000 ευρώ κ.ο.κ.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ 602.835.000 ΕΥΡΏ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ενίσχυση και για έξοδο  
από το αγροτικό επάγγελμα

Το πιο καινοτόμο και φροντισμένο πρόγραμμα 
ανανέωσης της υπαίθρου έχει η Ουγγαρία, η οποία 
προβλέπει και πριμ εξόδου. Συγκεκριμένα: 

Υποστήριξη start-up για νέους αγρότες: Πρόκειται 
για το κλασσικό μέτρο όπως το προσεγγίζουν οι 
περισσότερες χώρες. Το μέγιστο ποσό στήριξης μπορεί 
να είναι 100.000 ευρώ, ως εξής: Μη επιστρεπτέα κατ’ 
αποκοπή επιχορήγηση 40.000 ευρώ συν υποχρεωτική 
επένδυση εντός 5 ετών, ελάχιστης αξίας 30.000 ευρώ.

Υποστήριξη της διαδοχής: Η προς μεταβίβαση 
γεωργική εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος 
εκμετάλλευσης 10.000 ευρώ ή κύκλο εργασιών 10.000 
ευρώ. Ο νέος είναι τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερος από 
τον μεταβιβάζοντα. Επίσης ο νέος δεσμεύεται να 
δουλεύει την εκμετάλλευση τουλάχιστον για 5 έτη, κατά 
τη διάρκεια των οποίων το μέγεθος της εκμετάλλευσης 
δεν μπορεί να πέσει κάτω από το μέγεθος της κατά τη 
στιγμή της μεταβίβασης. 
Ποσό της ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου:
● Μεταξύ 10.000  και 50.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 
40.000 ευρώ πριμ.
●  Μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 
100.000 ευρώ πριμ.

Πριμ εξόδου:  Η παρέμβαση απευθύνεται σε αγρότες σε 
ηλικία συνταξιοδότησης που σχεδιάζουν να μεταφέρουν 
τις εκμεταλλεύσεις τους αλλά είναι αβέβαιοι για το 
μέλλον. Ο εκχωρητής της εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή θα την 
έχει συμπληρώσει μετά από 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο και 
θα πρέπει να ασχολείται με γεωργική παραγωγή σε 
επαγγελματική βάση για 10 χρόνια πριν από τη 
μεταβίβαση της εκμετάλλευσης. Το μέγεθος της 
μεταβιβαζόμενης εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης. 
Ο δέκτης της εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι έως 55 
ετών. Τα ποσά της ενίσχυσης για τον αγρότη που θα 
μεταβιβάσει την εκμετάλλευση είναι:
● Για εκμετάλλευση μεταξύ 10.000 και 50.000 ευρώ 
Τυπική Απόδοση: 50.000 ευρώ πριμοδότηση. 
● Για εκμετάλλευση μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ  
Τυπική Απόδοση: 70.000 ευρώ πριμοδότηση.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ 215.595.795 ΕΥΡΏ

ΓΑΛΛΙΑ

Οι πολυδραστήριοι  
δεν αποκλείονται από το Μέτρο

Οι Γάλλοι φαίνεται να προσεγγίζουν τη γεωργία, ως ένα 
επάγγελμα που μπορεί να αποφέρει έσοδα από έναν 
συνδυασμό γεωργικών και συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων. Δηλαδή, δεν αποκλείονται από το 
πρόγραμμα και όσοι έχουν παράλληλες δραστηριότητες. 
Συγκεκριμένα για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα οι 
υποψήφιοι: 
● Πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγμή της 
εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και επαγγελματικής 
πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, 
είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο να αποκτήσει 
σταδιακά αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση. 
● Πρέπει να υποβάλουν μια οικονομική μελέτη που να 
καθορίζει όλα τα βήματα που συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα  του έργου εγκατάστασής τους. Τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της βιωσιμότητας θα καθοριστούν ανά 
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης 
(κυρίως, δευτερεύουσα, προοδευτική εγκατάσταση) και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τομέα. 
● Για τους υποψηφίους για εγκατάσταση, το έργο 
εκτιμάται στο σύνολό του και μπορεί να αποφέρει έσοδα 
από έναν συνδυασμό γεωργικών δραστηριοτήτων και 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 
Οι προηγούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας καθώς 
και άλλες σχετικές με τον συγκεκριμένο στόχο μπορούν 
να οριστούν, σε επίπεδο κάθε περιφερειακής αρχής, στα 
έγγραφα υλοποίησης και να κοινοποιηθούν μέσω αυτού 
με διαφανή τρόπο στους δικαιούχους. 

Όταν η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων: 
● Οι δικαιούχοι πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγμή 
της εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και 
επαγγελματικής πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο 
να αποκτήσει αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση.
● Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν μια οικονομική 
μελέτη που να καθορίζει όλα τα βήματα που συμβάλλουν 
στη βιωσιμότητα του έργου εγκατάστασής τους. 

Ύψος ενίσχυσης
Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 100.000 
ευρώ ανά δικαιούχο και μπορεί να συνδυαστεί με 
χρηματοδοτικά μέσα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 498.948.852 ΕΥΡΏ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το 35% της επιδότησης  
πρέπει να πάει σε επενδύσεις
Στη Βουλγαρία η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 
πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη μιας επένδυσης σε 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, ή την εκτέλεση 
εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή αγοράς 
γεωργικής γης που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της 
γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του ποσού 
του ελήφθη ως πρώτη πληρωμή. Έτσι οι βουλγαρικές 
αρχές εξασφαλίζουν με έναν τρόπο ότι στο πρόγραμμα δεν 
θα ενταχθούν νέοι που δεν έχουν όρεξη να επενδύσουν 
στο αγροτικό επάγγελμα. Κατά τα άλλα οι όροι ένταξης στο 
πρόγραμμα μοιάζουν με εκείνους που έχει προβλέψει η 
χώρα μας στο στρατηγικό της σχέδιο. Συγκεκριμένα:

Οι επιλέξιμοι αγρότες πρέπει επίσης να πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● Το οικονομικό μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης 
κυμαίνεται από πάνω από 8.000 έως 20.000 ευρώ 
Τυπική Απόδοση.
● Να έχουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στην αγροτική εκμετάλλευση.
● Οι αγρότες με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για τις 
οποίες ισχύει, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Νόμου για την κτηνιατρική δραστηριότητα.
● Η περίοδος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 
ορίζεται στους 36 μήνες.
Η εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να 
εξασφαλίζει αύξηση του οικονομικού μεγέθους της 
εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 2.000 έως 4.000 
ευρώ Τυπική Απόδοση. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη μιας 
επένδυσης σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, ή 
την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή 
γεωργικής γης που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της 
γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του 
ποσού του ελήφθη η πρώτη πληρωμή.

Ύψος ενίσχυσης
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή εφάπαξ ενίσχυσης για 
την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
● Η στήριξη ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ανά γεωργική 
εκμετάλλευση.
● Η στήριξη χορηγείται σε πρώτο στάδιο μετά την 
έγκριση (15.000 ευρώ) και σε δεύτερο στάδιο μετά την 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 158.716.487 ΕΥΡΏ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μεγαλύτερη επένδυση  
υψηλότερη και η ενίσχυση
Τη μεγαλύτερη ενίσχυση στην Πορτογαλία θα λαμβάνουν 
οι νέοι αγρότες που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες 
ή μεγαλύτερες των 80.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα 
κίνητρο για να «πιάσει τόπο» το πριμ πρώτης 
εγκατάστασης, ενώ τις επενδύσεις που προβλέπονται, οι 
νέοι θα πρέπει να τις έχουν ολοκληρώσει μέσα σε μία 
2ετία. Ως εκ τούτου η προκαταβολή είναι αυξημένη στο 
80% του ποσού ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα:

Ύψος ενίσχυσης
Βασικό πριμ πρώτης εγκατάστασης ύψους 20.000 ευρώ 
με τις ακόλουθες προσθήκες.
● Συν 25% του πριμ, εάν το Επιχειρηματικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει επενδύσεις μεγαλύτερες ή ίσες με 80.000 
ευρώ. Στο πριμ, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης, 
προστίθεται συνιστώσα 5.000 ευρώ σε περίπτωση που ο 
νέος εγκατασταθεί σε αποκλειστική βάση (επάγγελμα και 
εισόδημα), αυξάνοντας την αξία αυτή σε 10.000 ευρώ 
εάν ο νεαρός αγρότης βρίσκεται σε καθορισμένη 
ευάλωτη ζώνη. 
Η πληρωμή της στήριξης θα γίνεται σε δύο δόσεις: 80% 
στην αρχή της εγκατάστασης (ποσοστό μεγαλύτερο από 
το σύνηθες του 70%). Το υπόλοιπο 20% μετά την 
επαλήθευση της καλής εκτέλεσης του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

Κριτήρια ένταξης:
● Ο νέος διαθέτει επαρκή γεωργική κατάρτιση ή 
δεσμεύεται να την αποκτήση εντός μέγιστης περιόδου 12 
μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
● Ύπαρξη Επιχειρηματικού Σχεδίου πενταετούς 
διάρκειας.

Δεσμεύσεις
● Εκπλήρωση της ιδιότητας του ενεργού αγρότη εντός 
12 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
● Άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στην 
εκμετάλλευση για ελάχιστη περίοδο 5 ετών από την 
ημερομηνία αποδοχής της χορήγησης στήριξης. 
● Ολοκλήρωση της εκτέλεσης των επενδύσεων που 
προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο εντός μέγιστης 
περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της 
χορήγησης στήριξης, αν και η διαχειριστική αρχή μπορεί 
να εγκρίνει την παράτασή της.

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

75.000.000 ΕΥΡΏ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Με πριμ βιωσιμότητας  
συν 30.000 ευρώ ανά γεωργό

Στην Ολλανδία, η «καινοτομία» είναι πως οι αρχές έχουν 
προβλέψει ένα πριμ βιωσιμότητας το οποίο κυμαίνεται 
μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ ανάλογα τα όσα 
προβλέπονται στο επενδυτικό πλάνο του δικαιούχου. 
Παράλληλα το βασικό ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από 
τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει ο νεαρός αγρότης και 
δεν έχει σχέση με δείκτες όπως για παράδειγμα η Τυπική 
Απόδοση. Συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί προβλέπουν πως:
Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού 
ανά αγρότη. Το ποσό συνδέεται με το αναμενόμενο 
ακαθάριστο λειτουργικό εισόδημα της επιχείρησης στην 
οποία ο αιτών εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως 
αγρότης, συμπληρωμένο με ένα ποσό που μπορεί να 
ληφθεί με υψηλή βαθμολογία στον βαθμό βιωσιμότητας 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Το ακαθάριστο έσοδο 
πρέπει να είναι υψηλότερο από 40.000 ευρώ ανά 
γεωργό και κατ’ ανώτατο όριο τα 600.000 ευρώ. Η 
ενίσχυση καταβάλλεται σε πέντε ισόποσες δόσεις για 
μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Πριν την καταβολή της 
τελευταίας δόσης ελέγχεται εάν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της επιδότησης. Η μετάβαση 
σε μια περιβαλλοντική γεωργία ενθαρρύνεται αρχικά 
δίνοντας υψηλότερη βαθμολογία σε επιχειρηματικά 
σχέδια που στοχεύουν στη βιωσιμότητα. Επιπλέον, θα 
διερευνηθεί εάν αυτό το κίνητρο μπορεί να ληφθεί και με 
αύξηση του εφάπαξ ποσού  με μπόνους βιωσιμότητας. 
Για παράδειγμα: Σύνδεση μιας βαθμολογίας για τη 
βιωσιμότητα 1, 2, 3 με ένα  μπόνους 10.000, 20.000 ή 
30.000 ευρώ αντίστοιχα.
Το ύψος της ενίσχυσης είναι:
● Ακαθάριστα έσοδα από 40.000 ευρώ και άνω: 
40.000 ευρώ πριμοδότηση. 
● Ακαθάριστα έσοδα από 200.000 ευρώ: 55.000 ευρώ 
πριμοδότηση.  
● Ακαθάριστα έσοδα από 350.000 ευρώ: 70.000 ευρώ 
πριμοδότηση.
Κατά τα άλλα, οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο 
πρόγραμμα, δεν έχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Οι τρεις προϋποθέσεις 
είναι η ηλικία (κάτω των 40 ετών), η επαγγελματική 
ικανότητα και/ή δεξιότητες και ο χρόνος εγκατάστασης. 
Επιπλέον δεν απαγορεύεται το συμπλήρωμα εισοδήματος 
και από μη γεωργικές δραστηριότητες από τους όρους 
ένταξης στο πρόγραμμα. 

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ 57.500.000 ΕΥΡΏ

AgrendaB8 | 30 Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Iουνίου 2022 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΔΟΧΗΣΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ


