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Ακόμη 488 αγρότες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί»
στη Στερεά Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
δεύτερης πρόσκλησης για νέους γεωργούς του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης:

Εντάσσονται απευθείας 488 δικαιούχοι για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 9.028.500 €.

Υπάρχουν 37 εν δυνάμει δικαιούχοι για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 671.500, ενώ 29 αιτήσεις υποψηφίων
δικαιούχων κρίθηκαν μη επιλέξιμες και απορρίφθηκαν.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του
αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξής του.
Οι δικαιούχοι που έχουν αντίρρηση επί των αποτελεσμάτων, έχουν το δικαίωμα υποβολής
ένστασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15
ημερών.

Η σχετική απόφαση με την οποία δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, στο Υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών έχουν ενταχθεί 1186 δικαιούχοι,
συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 22.234.500 €.

«Η είσοδος συνολικά τουλάχιστον 1.186 νέων αγροτών στο επάγγελμα θα δώσει ώθηση στην
αγροτική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης,.

Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Είμαστε μία περιφέρεια που βασίζεται στη γη και τον άνθρωπο. Βοηθώντας κάθε νέο να μείνει
εδώ, στον τόπο του και να αξιοποιήσει τη γη μας, βάζουμε ένα λιθαράκι να σταματήσει η
«αιμορραγία» της μετανάστευσης, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος της προόδου. Να μπει νέο αίμα
στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, να αλλάξουν τα δεδομένα και να γίνουν τα προϊόντα μας
ακόμη πιο γνωστά και ανταγωνιστικά. Το θετικό σε όλη αυτή τη προσπάθεια που γίνεται στη
Στερεά Ελλάδα, είναι ότι δεν μπαίνουν μόνο χέρια στην καλλιέργεια και την παραγωγή, αλλά και
μυαλά. Μυαλά νέων ανθρώπων που έχουν τεχνογνωσία και μεράκι γι’ αυτό που κάνουν. Τέτοιες
προσπάθειες αγκαλιάζουμε, τέτοιους ανθρώπους στηρίζουμε».

http://www.pste.gov.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-6.1.pdf

