ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα 07/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές
Καλλιέργειες»
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική εφαρμογή
υποβολής των αιτήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, όπως οριζόταν στην υπ’
αριθμόν 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
00:01 έως και 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες
δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος.
Η εγγραφή στο
εν
λόγω
σύστημα
γίνεται
στον
ιστότοπο
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,
στον ιστότοποhttps://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120
εκατ. ευρώ. Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία
αύξηση του προϋπολογισμού.
Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού
στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.



Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη
στόχευση και να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για
βιολογικές καλλιέργειες.

Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο
ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.
Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
1. αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά,
μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
2. μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα
σταφύλια, ακρόδρυα)
3. όσπρια
4. Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο
ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

