
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για την «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών»

Δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτώβρη η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την επιδότηση της εγκατάστασης νέων γεωργών. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, με ηλεκτρονική αρχικά μορφή, στο αμέσως επόμενο διάστημα, 
ως το τέλος Νοεμβρίου. 

Η δράση προσφέρει κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση 17.000-22.000 ευρώ σε νέους και 
νέες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και άλλους νεοεισερχόμενους επαγγελματίες 
στον αγροτικό χώρο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18-40 ετών, να έχουν εγγραφεί στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) μέσα στο τελευταίο 12μηνο και 
να έχουν ήδη υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης για το 2016. Η επιλεξιμότητα, τα κριτήρια 
αξιολόγησης καθώς και το τελικό ύψος της επιδότησης εξαρτάται επίσης από τον τόπο 
κατοικίας και δραστηριοποίησης, το είδος της εκμετάλλευσης και τα επαγγελματικά 
προσόντα του νέου αγρότη. 

Η αίτηση προϋποθέτει ακόμα τη σύνταξη και την υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
συνταγμένο υποχρεωτικά από γεωτεχνικό σύμβουλο. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, διάρκειας 
3-4 ετών, περιγράφει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της νέας εκμετάλλευσης και 
τα βασικά της βήματα και αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιολόγησης. Σημειώνεται ακόμα 
ότι το Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να συνδέσει τη νέα εκμετάλλευση με άλλες 
χρηματοδοτούμενες δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020. 

Η ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει, με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια, τη σύνταξη 
του Επιχειρηματικού Σχεδίου, της σχετικής Αίτησης για υπαγωγή στο μέτρο και γενικότερα 
την υποστήριξη κατά τη φάση υποβολής του φακέλου και υλοποίησης του Σχεδίου. Η 
σύνταξη του Σχεδίου και της αίτησης γίνεται σε στενή συνεργασία με τον υποψήφιο/α 
νέο/α αγρότη/ισσα. Σε πρώτη φάση, ο υποψήφιος ενημερώνεται (δωρεάν, εννοείται) για 
τους ακριβείς όρους της πρόσκλησης και τη βαθμολογία που εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει 
η αίτησή του. Σημειώνεται ότι η αμοιβή για τη σύνταξη του φακέλου συνδέεται με την 
επιτυχία της αίτησης και την επιδότηση του Σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό (κατά προτίμηση ως 
το τέλος του Οκτωβρίου) στο γραφείο της ΣΥΣΤΑΔΑΣ (2310456873) ή απευθείας στο 
συνεργάτη Νίκο Νικήσιανη (nnikisia@gmail.com, 6976629310). 


