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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020: Προκήρυξη Μέτρων 4.1 και 6.1 
 

Α` Προκήρυξη των Μέτρων 4.1 και 6.1 μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 
Τα δύο αυτά μέτρα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης των γεωργών και κτηνοτρόφων στην χώρα 
μας για την 7ετία 2014 – 2020. Αυτή είναι η πρώτη προκήρυξη των δύο μέτρων για το χρονικό διάστημα 2014 – 2020. 
Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016. Η επόμενη προκήρυξη 
προγραμματίζεται περίπου σε 2 – 3 χρόνια. 
 

Μέτρο 4.1: «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
Επενδύσεις για υποδομές, εργαστήρια, αποθήκες, ψυκτικούς θαλάμους, φωτοβολταϊκά συστήματα, συναφείς με 
επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικά μηχανήματα, περιφράξεις κτλ. 
Το ποσοστό ενίσχυσης για το Μέτρο 4.1. αρχίζει από 40% και μπορεί να φθάσει μέχρι το 70% ανάλογα εάν ο αιτητής 

μας θα συμμετέχει ταυτόχρονα και στο μέτρο 6.1, είτε βρίσκεται σε ορεινές περιοχές.  

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει τις €400.000, ενώ για τους αιτητές που θα συμμετέχουν παράλληλα και 

στο μέτρο 6.1 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει τις €600.000.  

 

Μέτρο 6.1: «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» 
Εγκατάσταση Νέου Γεωργού ή Κτηνοτρόφου στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας ως επαγγελματίας στον 
αγροτικό κλάδο της επιλογής του. Υποχρεωτική είναι η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.  
Μέσα από το πρόγραμμα το άτομα αυτό έχει την δυνατότητα να ενισχυθεί με το ποσόν των €20.000 ως πρώτο ποσόν 
βοήθειας. Το ποσοστό ενίσχυσης για το Μέτρο αρχίζει από το 60% και μπορεί να φθάσει μέχρι το 70% εάν το αιτητής 
μας βρίσκεται σε ορεινές περιοχές.  
 
*** Και για τα δύο μέτρα απαιτείται η εκπόνηση οικονομικής μελέτης από Διαπιστευμένο Φορέα και Διαπιστευμένο 
Γεωπόνο, με βάση τους κανονισμούς διαπίστευσης που ορίζει το Τμήμα Γεωργίας ως υπεύθυνη αρχή του 
προγράμματος. 
Η ομάδα μας αποτελείτε από έμπειρους γεωπόνους, διαφόρων αγροτικών κλάδων που έχουν έντονη ενασχόληση με 
τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, για απορίες, ερωτήσεις και 
επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με τα προγράμματα.  
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