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ΘΕΜΑ: «Επιλογή υποψηφίων για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 6048/16-4-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Λαζαρίδης, σας πληροφορούμε τα
εξής:
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια
επιλογής. Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση
τη συνολική βαθμολογία τους. Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης
δεν γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση, καθορίζεται κάθε φορά στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής
αιτημάτων στήριξης.
Η επιλογή των στόχων, των προτεραιοτήτων και των τομέων εστίασης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έγινε με βάση τα στοιχεία από την ανάλυση SWOT και την αξιολόγηση των
αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική για τον γεωργικό τομέα, έτσι όπως διατυπώνεται στο ΠΑΑ
2014-2020, υποστηρίζονται ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, ο κλάδος των οπωροκηπευτικών, οι
ζωοτροφές, καθώς και οι καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, στο
πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών», τα βαθμολογικά κριτήρια 5.3: «Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της
γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020» και 6.2: «Αξιολογείται η
συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020» δεν μπορούν να
αφορούν άλλους τομείς πλην των προτεραιοτήτων του ΠΑΑ, στις οποίες, όμως, δεν περιλαμβάνονται τα
βοοειδή.
Στην προετοιμασία της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1, επιλέχθηκε να
μειωθεί η βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής που αφορούν στις προτεραιότητες του ΠΑΑ. Ειδικότερα, η
βαθμολογία των προαναφερόμενων κριτηρίων 5.3 και 6.2 μειώθηκε από 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα σε 5
και 6 βαθμούς αντίστοιχα. Παράλληλα, αυξήθηκε η βαθμολογία του περιφερειακού σκέλους των
κριτηρίων επιλογής. Το περιφερειακό σκέλος των κριτηρίων επιλογής αφορά προτεραιότητες της κάθε
Περιφέρειας σύμφωνα με τις Περιφερειακές Στρατηγικές και ανάγκες για τον γεωργικό τομέα στην κάθε
Περιφέρεια. Ειδικότερα, οι τιμές των βαθμολογικών κριτηρίων 5.4: «Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού
προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των
Περιφερειών» και 6.3: «Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς
προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών» αυξήθηκαν από 8 και 13 βαθμούς αντίστοιχα σε 12
και 17 βαθμούς αντίστοιχα. Συνεπώς, με την αύξηση της βαρύτητας των Περιφερειακών κριτηρίων έναντι
της μείωσης των κριτηρίων του ΠΑΑ, προωθούνται οι στρατηγικές των Περιφερειών και οι ανάγκες τους
στον γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη της κτηνοτροφίας λαμβάνει
μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, τη βελτίωση
του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και την αναβάθμιση των υποδομών τους.
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Ειδικότερα, για την ενίσχυση του τομέα της βοοτροφίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, για τη στήριξη και ενίσχυση του τομέα του βόειου κρέατος, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εθνικής
νομοθεσίας (αριθ. 615/52353/12-05-2015 ΥΑ και αριθ. 1639/65123/15-06-2017 ΥΑ), χορηγεί συνδεδεμένη
οικονομική ενίσχυση τόσο για τη διατήρηση της εγχώριας παραγωγής του βόειου κρέατος στα τρέχοντα
επίπεδα παραγωγής, όσο και για την αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας, με
σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιμο ζώο στους δικαιούχους παραγωγούς από το
2015 και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, ενώ είναι στην ευχέρεια της χώρας μας να συνεχίσει να
εφαρμόζεται και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
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