Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»
Π.Α.Α. 2014-2020

Δράσεις Μέτρου 11
Υπομέτρο 11.1 : Μετατροπή (τριετής δέσμευση – 100 εκατ. €)
•
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, 66 εκατ. €
•
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, 34 εκατ. €
Υπομέτρο 11.2 : Διατήρηση (πενταετής δέσμευση - 343 εκατ. €)
•
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 183 εκατ. €
•
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία 160 εκατ. €

Ροή Διαδικασιών
Αίτηση
Στήριξης
(Ένταξης)

Αξιολόγηση
Αιτήσεων

Προσωρινοί
πίνακες
κατάταξης

Κατάθεση
Ενστάσεων

Εξέταση
Ενστάσεων

Νέα
Αξιολόγηση
Αιτήσεων

Οριστικοί
πίνακες
κατάταξης

Απόφαση
ένταξης

Αρμόδιοι Φορείς Διαδικασίας Ένταξης
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του
Μέτρου έχει οριστεί η Διεύθυνση Συστημάτων
Ποιότητας
Βιολογικής
Παραγωγής
και
Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥπΑΑΤ, με τη
διοικητική συνδρομή:
– Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (παροχή Μηχανογραφικής
Εφαρμογής και Ενημέρωση Παραγωγών)
– Των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των
Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του
ΥπΑΑΤ (Ενημέρωση Παραγωγών)

Διαδικασίες Περιφερειακών
Υπηρεσιών ΟΠΕΚΕΠΕ
• Ενεργοποίηση Κωδικών
• Ενημέρωση Παραγωγών
• Καταγραφή ζητημάτων και ενημέρωση
Κεντρικής Υπηρεσίας για την επίλυσή τους

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου
• Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ομάδες
φυσικών ή νομικών προσώπων
• Ενεργοί Γεωργοί σύμφωνα με ΕΑΕ 2016

Επιλεξιμότητα Εκμετάλλευσης
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και
ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει:
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος
2016
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος,
καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
γ) τα αγροτεμάχια με μόνιμη καλλιέργεια θα πρέπει για να
ενταχθούν να έχουν τουλάχιστον μία επιλέξιμη δενδρώδη
καλλιέργεια ή αμπελώνα δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2016
δ) για τις δράσεις της διατήρησης θα πρέπει το υπό ένταξη
τμήμα της εκμετάλλευσης να έχουν ημερομηνία ένταξης
στο σύστημα ελέγχου του Οργανισμού Ελέγχου και
Πιστοποίησης έως τις 18 Ιανουαρίου 2017

Επιλεξιμότητα Εκμετάλλευσης ΙΙ
ε)

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη
αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha
(εκτάρια)
ζ) Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη
εκμετάλλευσης:
1. 0,3 Ha για τις πολυετείς καλλιέργειες
2. 0,2 Ha για τις ετήσιες καλλιέργειες και
3. 0,3 Ha για τις μικτές εκμεταλλεύσεις

η) η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό
ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80
ελαιόδεντρα/Ha

Επιλεξιμότητα Εκμετάλλευσης ΙΙΙ
Αποκλείονται από την ένταξη:
α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών
γαιών
β) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα στην ΕΑΕ 2016
γ) αγροτεμάχια για τα οποία στις 18 Ιανουαρίου 2017, δεν είχαν λήξει οι
συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων
των δράσεων του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013:
• 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές
περιοχές (2η πρόσκληση 2340/30.01.2013)
• 2.3(Α) Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
(2η πρόσκληση 4539/02.04.2012 & 3η πρόσκληση 5597/11.03.2013)
• 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
• 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
(2η πρόσκληση 1074/62192/13.05.2014)

Επιλεξιμότητα Εκμετάλλευσης ΙV
Επιλέξιμες για ένταξη στις δράσεις της Γεωργίας φυτικές ποικιλίες
Από δενδρώδεις μόνο:

Όλες οι υπόλοιπες μη δενδρώδεις καλλιέργειες
πλην:

Ελαιόδεντρα

Ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίων

Αμπελώνες

Βοσκότοποι

Μηλοειδή

Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική
δραστηριότητα

Πυρηνόκαρπα

Κηπευτικά υπό κάλυψη

Εσπεριδοειδή

Μανιτάρια
Φυτώρια
Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών

Το ακαλλιέργητο περιθώριο εντάσσεται μόνο εφόσον στο αγροτεμάχιο δεν υπάρχουν
δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ οι επίσπορες δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Αριθμός στρεμμάτων
Έκταση Έκταση πληρωμής
Χ στρ.
Ψ στρ.
ένταξης
Μόνιμη
επιλέξιμη
καλλιέργεια

Μόνιμη
καλλιέργεια

επιλέξιμη

Χ+Ψ

Μόνιμη μη επιλέξιμη
καλλιέργεια
Αροτραία επιλέξιμη

Χ+Ψ

Χ+Ψ

Αροτραία μη επιλέξιμη

Χ+Ψ

Χ+Ψ

Μόνιμη μη Μόνιμη
επιλέξιμη
επιλέξιμη
καλλιέργεια
καλλιέργεια
Μόνιμη μη επιλέξιμη
καλλιέργεια
Αροτραία επιλέξιμη
Αροτραία μη επιλέξιμη

Χ

Χ+Ψ

Χ
Υπό την προϋπόθεση ότι ή έκταση ψ θα
συνεχίσει να καλλιεργείται με επιλέξιμη
αροτραία
Υπό την προϋπόθεση ότι ή έκταση ψ θα
καλλιεργηθεί με αροτραία επιλέξιμη

Ψ

Ψ

-

-

Ψ
-

Ψ
-

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι εκμεταλλεύσεις που τουλάχιστον το 10%
ΝΑΙ
30
της έκτασής τους βρίσκεται σε
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA,
ΟΧΙ
0
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)
Έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής
Αξίας (HNV) μεγαλύτερη του 50% της
10
συνολικής υπό ένταξη έκτασης
Έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής
Αξίας (HNV) σε ποσοστό από 10% έως και
5
50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
• Ενεργοποιούνται εφόσον ο συνολικός
προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης στη
δράση
είναι
μεγαλύτερος
του
προκυρηχθέντος ποσού
• Τα μόρια των κριτηρίων δεν αθροίζονται.
• Ο κάθε παραγωγός λαμβάνει τη μέγιστη
βαθμολογία

Δεσμεύσεις δικαιούχων
• Να τηρούν τη γραμμή βάσης της δράσης
• Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των
αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με
τα οποία εντάχθηκαν
• Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία
έχουν ενταχθεί στο μέτρο (Στην περίπτωση των
βοσκοτόπων,
τμήματα
αυτών
δύνανται
να
ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων)
• Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας
• Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής
• Να τηρούν φάκελο δικαιούχου

Δεσμεύσεις δικαιούχων Δράσεων
Μετατροπής
• Να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός
χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των
οριστικών πινάκων
• Να
καταρτιστούν
στις
βιολογικές
καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω
του Μέτρου 01 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων
και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020 εντός
τριετίας

Ευχαριστούμε πολύ

