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ΠΡΟΣ: Γραφείο Τύπου Π.Ε. Λάρισας

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Θέμα: «Προκήρυξη 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φα-
κέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γε-
ωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας καλεί τους ενδιαφερόμενους πα-
ραγωγούς να ενημερωθούν για την 1η Πρόσκληση  υποβολής αιτήσεων στήριξης –
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων”  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας 2014-2020.
Στόχος  του  Υπομέτρου  6.3  είναι  οι  μικρές  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις
παραγωγικότητας  7.999  €,  να  αναπτύξουν  περαιτέρω  τις  γεωργικές  τους
δραστηριότητες,  μέσω  ενεργειών  που  αφορούν  τη  βελτίωση  της  οικονομικής  ή
περιβαλλοντικής  βιωσιμότητάς  τους  (αύξηση  παραγωγικότητας,  αναδιάρθρωση
εκμετάλλευσης, επενδύσεις), ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική
επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Η 1η πρόσκληση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην
επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, παρέχοντας στήριξη
σε φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως και 61 ετών, για την περαιτέρω
ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους. 

Το ποσό ενίσχυσης, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται
σε δύο δόσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από  4 Μαρτίου
2019 έως και 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων  (ΠΣΚΕ)  http://www.ependyseis.gr     .  Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την
υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την
τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2413511 170 Α. Νικολάου, 2413511 105 Γ. Γεωργιάδου
Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το
μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία  αναρτάται  στις  ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr και www.thessaly.gov.gr. 
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