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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Δημοςίευςη τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ του υπομζτρου 3.1
«ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ» του ΠΑΑ 2014-2020
Από τθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και ειδικότερα από τθν Διεφκυνςθ
Αγροτικισ Οικονομίασ ανακοινώνεται ότι εκδόκθκε θ αρικ. 5660/3-11-2020(ΑΔΑ 6Φ5Ω4653ΠΓ-9Ρ)
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του υπομζτρου 3.1 «τιριξθ για νζεσ ςυμμετοχζσ ςε
υςτιματα Ποιότθτασ» του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020.
Σο υπομζτρο 3.1 αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικών
γεωργικών προϊόντων με τθν αξιοποίθςθ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςτα 25 εκατομμφρια € και θ υποβολή των
αιτήςεων ςτήριξησ πραγματοποιείται κατά το διάςτθμα από 9-11-2020 ζωσ 18-12-2020 (ώρα
13:00).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμζνου να ενταχκοφν ςτο υπομζτρο πρζπει να υποβάλλουν τθν
αίτθςθ θλεκτρονικά, μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικών Ενιςχφςεων (ΠΚΕ)
(www.ependyseis.gr) και ςτθ ςυνζχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (ΔΑΟΚ) τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ που υπάγονται.
Η πρόςκλθςθ αφορά το ςφςτθμα ποιότθτασ τθσ Βιολογικισ παραγωγισ (Βιολογικι φυτικι
και ηωικι παραγωγι) και απευκφνεται αποκλειςτικά ςτουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου 11.1
«Ενιςχφςεισ για τη μετατροπή ςε βιολογικζσ πρακτικζσ και μεθόδουσ βιολογικήσ γεωργίασ» του
ΠΑΑ, κατά το ζτοσ εφαρμογισ 2019.
Σο ανώτατο ποςό ενίςχυςθσ κακορίηεται ςε 1.000 €/εκμετάλλευςη/ζτοσ για κάθε είδοσ
πιςτοποίηςησ Βιολογικισ παραγωγισ και ζωσ 2.000 €/εκμετάλλευςη/ζτοσ ςυνολικά και για τα
δφο είδθ πιςτοποίθςθσ (φυτικι και ηωικι παραγωγι).
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Η πρόςκλθςθ βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr,
ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του ΤπΑΑΣ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr , του
ΕΠΑ www.espa.gr και τθσ Περιφζρειασ ΑΜΘ www.pamth.gov.gr.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι να απευκφνονται ςτισ Διευκφνςεισ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ των Περιφερειακών Ενοτιτων που υπάγονται.
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