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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Δεκνζίεπζε 2εο Πξόζθιεζεο γηα ηελ έληαμε ζην Τπνκέηξν 6.1 «Εγθαηάζηαζε
Νέσλ Γεσξγώλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Ειιάδαο 20142020».
Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, ελεκεξώλεη όινπο
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη εθδόζεθε ε 2 ε Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο
- θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο γηα ην Τπνκέηξν 6.1 «Εγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ» ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Ειιάδαο 2014-2020.
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρύζεσλ λέσλ γεσξγώλ, είλαη ε αύμεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, κέζσ ηεο ειηθηαθήο αλαλέσζεο θαη
ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηώλ γεσξγώλ, πνπ κε ην πέξαο ηεο ζηήξημεο ζα δηαζέηνπλ
θαηάιιεια εθόδηα θαη βηώζηκεο εθκεηαιιεύζεηο.
Η 2ε πξόζθιεζε ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ)
2014-2020 εθαξκόδεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο κεηά ηελ 1ε Πξόζθιεζε ππνβνιήο
αηηήζεσλ ζηήξημεο ηνπ ππνκέηξνπ πξνέθπςε ππόινηπν δεκόζηαο δαπάλεο θαη νη νπνίεο
εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα λέα πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λέσλ γεσξγώλ, ήηνη ζηηο
Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Ηπείξνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Ειιάδνο.
Ωο έηνο αλαθνξάο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο νξίδεηαη ην 2017. πλεπώο ε αίηεζε ζηήξημεο
ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ Εληαία Αίηεζε ηήξημεο έηνπο 2017.
Η Δεκόζηα Δαπάλε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΓΣΑΑ θαη
αλέξρεηαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε 4.425.000 €.
Σν πνζό ζηήξημεο
θπκαίλεηαη από 17.000 έσο 22.000 επξώ αλάινγα κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό παξαγσγήο εθκεηάιιεπζεο ζηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηνρή
κόληκεο θαηνηθίαο.
Πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο – θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο:
Ωο πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηήξημεο- θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο νξίδεηαη ε πεξίνδνο
από 15-3-2018 έωρ και 16-4-2018. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή πνπ
αλαξηώληαη ζην ΠΚΕ πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη θαη ηηο 16-4-2018.
Τπόπορ και τόπορ ςποβολήρ αιτήσεων στήπιξηρ – υακέλων ςποψηυιότηταρ:
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο-θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Κξαηηθώλ Εληζρύζεσλ (ΠΚΕ) πνπ
ιεηηνπξγεί ζηνλ ηζηόηνπν http://www.ependyseis.gr.

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα εξγαζίκσλ
εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζην
ΠΚΕ, δειαδή από ηηο 17-4-2018 έωρ και τιρ 30-4-2018, νη ππνςήθηνη δηθαηνύρνη
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο θαη εηο δηπινύλ (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) ην
θπζηθό θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζηε ΔΑΟΚ ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αξρεγνύ ηεο
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ιακβάλνληαο ζρεηηθό πξσηόθνιιν ππνβνιήο.
Μπνξείηε λα βξείηε ηελ Πξόζθιεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο γηα πιεξνθνξίεο: 2132065768, 2132065767, 2132065880
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