Ενημερωτικό σημείωμα για τις δράσεις 11.1.1 & 11.2.1 του μέτρου 11 –
Βιολογική Γεωργία 2η Πρόσκληση
Γενικός σκοπός του μέτρου : Στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους
της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της
μετατροπής.

Α. Κατηγορίες εντασσόμενων στη βιολογική γεωργία
➢

Νεοεισερχόμενοι: Δεν έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία
έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 11.1.1. (έως 31/12/2018)

➢

Υφιστάμενοι: Έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 11.2.1. (έως 31/12/2018)

Β. Δικαιούχοι
➢

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

➢

Νομικά πρόσωπα.

➢

Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.

Γ. Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, πρέπει:
➢

Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ για το έτος 2018, του υποψηφίου.

➢

Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

➢

Για τη δράση 11.2.1 του υπομέτρου 11.2, να υφίσταται ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την
έκδοση της Πρόσκλησης (31/12/2018).

➢

Να έχουν ελάχιστο μέγεθος 1 στρέμμα, με τις συνολικά πιστοποιούμενες εκτάσεις να είναι κατ΄
ελάχιστο:
✓

2 στρέμματα για τις ετήσιες καλλιέργειες.

✓

3 στρέμματα για τις μικτές καλλιέργειες.

✓
➢

3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες.

Να έχουν ελάχιστο αριθμό ανά στρέμμα, τα 8 ελαιόδεντρα, όσον αφορά στους ελαιώνες.

Δ. Μη επιλέξιμες κατηγορίες
➢

Φυσικά πρόσωπα σε καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή διάδοχοι πρόωρης
συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη
οποιασδήποτε ενίσχυσης για δέκα έτη.

➢

Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση και δεν έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα δύο ημερολογιακών ετών.

➢

Υδροπονικές καλλιέργειες.

➢

Καλλιέργειες για ενεργειακούς σκοπούς.

➢

Αγροτεμάχια ενταγμένα στο μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών.

➢

Μη επιτρεπόμενοι συνδυασμοί περιβαλλοντικών μέτρων (βλέπε σελ. 8)

➢

Συνιδιόκτητα αγροτεμάχια σε ποσοστό μικρότερο από 100%.

Ε. Κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για κάθε δράση,
κατατάσσονται και βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων επιλογής, όπως στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής δράσης 11.1.1

Δράση

Κριτήριο

Γεωργοί Νεαρής
Ηλικίας

11.1.1
Έκταση ένταξης σε
ορεινές περιοχές

Ανάλυση Κριτηρίου

Μοριοδότηση

18-31

50-47

32-41

46.5-42

42-55

41.5-0.5

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40) και
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-19.2

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x40,40)
Έκταση ένταξης σε
μειονεκτικές περιοχές

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε

0-14.4

εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30) και
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.
Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x30,30)
Έκταση ζωοτροφών
και δικαιούχος
δράσεων 11.1.2,
11.2.2
Έκταση υπό ένταξη
προς συνολική
έκταση του
υποψηφίου
Μέγεθος αιτούμενης
έκτασης σε NATURA ή
περιοχές υψηλής
φυσικής αξίας

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20) και
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-9.6

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x20,20)
Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
Αιτούμενη έκταση / Σύνολο Έκτασης της
Εκμετάλλευσης x μέγιστη βαθμολογία (10)
Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (100)
και μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-4.8

0-2

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x100,100)

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.1 = 100
Πίνακας 2: Κριτήρια επιλογής δράσης 11.2.1

Δράση

11.2.1

Κριτήριο

Ανάλυση Κριτηρίου

Μοριοδότηση

Χρονική διάρκεια
προηγούμενης
εφαρμογής βιολογικού
συστήματος

20 μόρια/συμπληρωμένο έτος εφαρμογής της
βιολογικής γεωργίας. Το ανώτατο όριο
μοριοδότησης είναι τα 5 έτη.

0-50

Έκταση ένταξης σε
ορεινές περιοχές

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40)
και μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-15.2

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x40,40)

Έκταση ένταξης σε
μειονεκτικές περιοχές

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30)
και μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.
Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x30,30)

0-11.4

Έκταση ζωοτροφών και
δικαιούχος δράσεων
11.1.2, 11.2.2

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20)
και μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-7.6

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x20,20)

Έκταση υπό ένταξη
προς συνολική έκταση
του υποψηφίου

Επαγγελματίας
Αγρότης

Μέγεθος αιτούμενης
έκτασης σε NATURA ή
περιοχές υψηλής
φυσικής αξίας

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
0-3.8

Αιτούμενη έκταση / Σύνολο Έκτασης της
Εκμετάλλευσης x μέγιστη βαθμολογία (10)

Εγγραφή στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα μέλος
ενήμερου συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών
ή ομάδας παραγωγών μέχρι την ημερομηνία
αναφοράς.

ΝΑΙ 10

Εγγραφή στο ΜΑΑΕ έως και την ημερομηνία
αναφοράς που ορίζεται στη πρόσκληση.

ΝΑΙ 5

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε
εκτάρια + 1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (100)
και μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.

0-2

Μόρια= min(log(Εκτάρια+1)x100,100)

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.1 = 100

ΣΤ. Δεσμεύσεις δικαιούχων
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι:
➢

Τήρηση, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, της γραμμής βάσης της δράσης
όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

➢

Διατήρηση του μεγέθους της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο.

➢

Διατήρηση των αρχικών αγροτεμαχίων με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο.

➢

Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

➢

Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.

➢

Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους.

➢

Να τηρούν φάκελο δικαιούχου (φυλάσσεται για 3 επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των
δεσμεύσεων).

➢

Η διάρκεια των δεσμεύσεων ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2: Διάρκεια Δεσμεύσεων
ΜΕΤΡΟ

ΧΡΟΝΟΣ

11.1 (Νεοεισερχόμενοι)

3

11.2 (Υφιστάμενοι)

5

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ένταξη στο μέτρο 11.2
μετά από πρόσκληση
1*

* Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
➢

Οι νεοεισερχόμενοι (υπομέτρο 11.1) δεσμεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές
πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 1, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης.

➢

Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης.

➢

Οι δικαιούχοι των δράσεων υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνο εντός 3 μηνών
από την Απόφαση Ένταξης του δικαιούχου. (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)

Ζ. Σημαντικές παρατηρήσεις
➢

Οι ενταγμένοι στο Μέτρο 214, υποβάλλουν φάκελο στο Υπομέτρο 11.2 με έναρξη δεσμεύσεων από
την επομένη της λήξης της τρέχουσας σύμβασης.

➢

Υποψήφιοι που κατέχουν εκτάσεις, τόσο δηλωμένες στη βιολογική, όσο και μη δηλωμένες στη
βιολογική δικαιούνται την υποβολή δύο αιτήσεων (Υπομέτρο 11.1 και Υπομέτρο 11.2).

➢

Υποβολή αιτήματος πληρωμής το αργότερο 15 Μαΐου κάθε έτους.

Η. Ύψος ενίσχυσης
Πίνακας 3: Βιολογική Γεωργία Νεοεισερχόμενοι – Μ11.1.1
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική , τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη ΛαχανικάΣταυρανθή/Βολβώδη/Κα
ρότο/Πατάτα

629
669
850
795
550

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
50
50
50
50
50

513
72
535

50
50
50

-

563
122
585

380
406

50
50

-

430
456

550

50

-

600

Ακρόδρυα

850

50

-

900

Με περίοδο
μετατροπής

Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)
-

Με περίοδο
μετατροπής
679
719
900
845
600

Πίνακας 4: Βιολογική Γεωργία Υφιστάμενοι – Μ11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/Ha/έτος

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια

415
483
735

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
50
50
50

Σταφύλια οινοποιήσιμα

499

50

108

657

516

50

34

600

452
51
506

50
50
50

42
19
18

544
120
574

353
353

50
50

88
88

491
491

488

50

62

600

506

50

60

616

Χωρίς περίοδο
μετατροπής

Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική, τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη ΛαχανικάΣταυρανθή/Βολβώδη/Κα
ρότο/Πατάτα
Ακρόδρυα

Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)
40
103
115

Χωρίς περίοδο
μετατροπής
505
636
900

Θ. Χρηματοδότηση
Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ. Και κατανέμεται ενδεικτικά
στις δράσεις ως εξής:
•

Δράση 11.1.1: τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ

•

Δράση 11.2.1: ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) ευρώ

Η Κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ 11.1.1

ΔΡΑΣΗ 11.2.1

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

5.931.500 €

2.523.000 €

3.408.100 €

Αττική

889.400 €

207.200 €

682.200 €

Βόρειο Αιγάιο

7.920.500 €

1.480.900 €

6.439.600 €

Δυτική Ελλάδα

15.437.700 €

4.382.700 €

11.055.000 €

Δυτική Μακεδονία

15.717.600 €

4.702.900 €

11.014.700 €

Ήπειρος

1.321.000 €

375.700 €

945.300 €

Θεσσαλία

14.067.300 €

4.517.400 €

9.549.900 €

Ιόνια Νησιά

1.055.700 €

215.100 €

840.600 €

Κεντρική Μακεδονία

15.642.200 €

5.246.600 €

10.395.600 €

Κρήτη

11.533.600 €

3.551.700 €

7.981.900 €

Νότιο Αιγαίο

394.500 €

30.100 €

364.400 €

Πελοπόννησος

17.713.200 €

4.636.600 €

13.076.600 €

Στερεά Ελλάδα

12.375.800 €

4.129.700 €

8.246.100 €

ΣΥΝΟΛΟ

120.000.000 €

36.000.000 €

84.000.000 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 11 – 2019

19/02/19-21/03/19

Αίτηση στήριξης
ηλεκτρονικά μέσω
ΠΣ +
δικαιολογητικά

ΕΑΕ 2019

Αίτηση πληρωμής

Διοικητικός
έλεγχος Αιτήσεων
Στήριξης από
ΕΦΔ+ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσιοποίηση
οριστικών πινάκων
μετά από αξιολόγηση
προσφυγών

Σύναψη σύμβασης με
ΟΕ&Π εντός 15
εργάσιμων ημερών (για
νέους)
Σύναψη σύμβασης με
σύμβουλος εντός 3
μηνών

Αποφάσεις
Ένταξης Πράξεων

11/19-12/19

Διοικητικός έλεγχος
Αιτήσεων Πληρωμής από
ΟΠΕΚΕΠΕ + Μητρώο
Βιοκαλλιεργητών

Προκαταβολή

Εκκαθάριση

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΜΕΤΡΩΝ 10, 11, 14

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟΥ 11

10.1.4

:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ 10 - 14

11.1.2

10.1.4

Μόνο ειδική δέσμευση Β Ξηρική
Αμειψισπορά

11.2.2

10.1.4

Μόνο ειδική δέσμευση Β Ξηρική
Αμειψισπορά

Μείωση ρύπανσης νερού (ξηρική αμειψισπορά στο 30% της αρδευόμενης έκτασης)

