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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 

Καθεστώτος 4.1 
 
Το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που 

βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη 

βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων», αποτελεί ένα από τα 

πιο σημαντικά Καθεστώτα ενίσχυσης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 τόσο όσον αφορά στην 

χρηματοοικονομική του βαρύτητα, αφού 

λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της 

δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, όσο 

και στην σημασία του, αφού στοχεύει 

άμεσα στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

προϊόντων και της βελτίωσης της 

τεχνολογίας και εκμηχάνισης της 

παραγωγής στις γεωργοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. Επίσης στοχεύει στον 

εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική 

αναβάθμιση των χοιροστασίων, 

βουστασίων, πτηνοτροφείων/  

πτηνοσφαγείων  και 

αιγοπροβατοτροφικών μονάδων μέσω 

της ενθάρρυνσης επενδύσεων σχετικά με 

την κατασκευή έργων υποδομής και 

ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
Προϋπολογισμός  2ης Προκήρυξης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη 

δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 

είναι €10 εκατομμύρια. 

 

 €2 εκατομμύρια για την Κατηγορία Α 

, 

 €5 εκατομμύρια για την Κατηγορία Β1 

Επενδύσεις στον τομέα της 

αιγοπροβατοτροφίας  και  

 € 3 εκατομμύρια για την Κατηγορία Β2 

Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού. 
 

 

Δικαιούχοι 
Δικαιούχος αιτητής λογίζεται γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που 
διαχειρίζεται γεωργική εκμετάλλευση που καλύπτεται από το Καθεστώς και υπέβαλε κανονικά 
την αίτησή του κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται για την Β' 
Προκήρυξη. Ο αιτητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτόνομης και ανεξάρτητης 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 
 
Για την Α’ Κατηγορία απαιτείται η υποβολή Απλοποιημένου Σχεδίου Βελτίωσης στο οποίο να 
αποδεικνύεται ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις βελτιώνουν την συνολική επίδοση της 
εκμετάλλευσης και εξυπηρετούνται οι στόχοι του Καθεστώτος. Το Σχέδιο Βελτίωσης είναι 
συνημμένο στην αίτηση και πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται από διαπιστευμένο φορέα 
που διαπιστεύτηκε για τον σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας και να συνυπογράφεται από 
τον αιτητή. 

Επιλέξιμοι κλάδοι 

Μοριοδότηση Αιτήσεων 
Οι αιτήσεις της εκάστοτε κατηγορίας του Καθεστώτος θα υπόκεινται σε μοριοδότηση. Τα 
κριτήρια και η βαρύτητά τους στη μοριοδότηση θα δημοσιοποιηθούν στο Εγχειρίδιο 
Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος.  Μια αίτηση για να κριθεί ως επιλέξιμη θα 
πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη βαθμολογία που θα καθοριστεί. Στην περίπτωση 
ανεπάρκειας κονδυλίων θα προχωρήσουν για επεξεργασία και έγκριση οι αιτήσεις με τις 
υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι συμπλήρωσης του συνολικού ποσού της προκήρυξης. 

Στην Κατηγορία Α θα δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση αντιχαλαζικών συστημάτων, στη 
στήριξη νέων γεωργών, στη στήριξη των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, στη στήριξη της 
βιολογικής γεωργίας και στη στήριξη της συμμετοχής σε Ομάδες  / Οργανώσεις Παραγωγών. 

Περίοδος Εφαρμογής 
Για την παρούσα προκήρυξη η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 15 Νοεμβρίου 2019 
μέχρι 6 Μαρτίου 2020.  
 
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ. 
 
Περιοχές Εφαρμογές 
Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.  
 
Οι Ορεινές Περιοχές καθορίζονται ως οι περιοχές με μέσο υψόμετρο ≥ 800 μέτρα ή μέσο 
υψόμετρο ≥ 500 μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και με κλίση εδάφους ≥ 15% και είναι οι 106 
κοινότητες οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα Α' - Ορεινές Περιοχές του ΠΑΑ 2014-2020 και 
στο Παράρτημα Ι του Εγχειρίδιου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος.  

Ο όρος «Ορεινές Περιοχές» αναφέρεται στην περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση του 
αιτητή και επιλέξιμες είναι:  

(α) επενδύσεις που αφορούν σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου στις 
Ορεινές Περιοχές ή                                                                              

(β) επενδύσεις που θα γίνουν στις Ορεινές Περιοχές και αφορούν εκμεταλλεύσεις που 
διαθέτουν μέρος των εκτάσεων τους στις Ορεινές Περιοχές. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να 
εμπίπτουν δύο είδη επενδύσεων που αφορούν κατά πρώτο σταθερές με το έδαφος 
επενδύσεις (χωροταξικές δράσεις), που ξεκάθαρα είναι επιλέξιμες μόνο για τεμάχια που 
ανήκουν στις Ορεινές Κοινότητες και κατά δεύτερο μετακινούμενες δράσεις (μηχανήματα  - 
εξοπλισμό) όπου αυτές θα είναι επιλέξιμες μόνο όταν εξυπηρετούν κυρίως την εκμετάλλευση 
που εμπίπτει στις Ορεινές Κοινότητες. 
 

 

■ Πτηνοτροφία / Πτηνοσφαγεία  
■ Κονικλοτροφία 
■ Μελισσοκομία 
■ Αροτραίες καλλιέργειες 
■ Αιγοπροβατοτροφία (5.000-14.999) 

■ Αμπελουργία  
■ Δενδρώδεις Καλλιέργειες   
■ Λαχανικά / Πατατοκαλλιέργεια / Ανθοκομία  
■ Αρωματικά φυτά 
■ Μανιταροκαλλιέργεια  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές. 

 

Διαχειριστική Αρχή: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ  

Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ: 77771999 

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.capo.gov.cy 

Ύψος χορηγίας- Ποσά επιδότησης 
Η  Α’ Κατηγορία καλύπτει αιτήσεις με ύψος επένδυσης από €5.000 μέχρι €80.000 . 
 

 

 

 

 

 

Η επένδυση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων ενισχύεται το μέγιστο μέχρι 50%.  
Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά αιτητή-εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος 4.1 στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ανέρχεται στις €400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς).  

Νέος Γεωργός  
Για τα φυσικά πρόσωπα νέος γεωργός θεωρείται το άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και έχει 
ενταχθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενος γεωργός/κτηνοτρόφος, μέχρι και 5 
χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
 
Για τα νομικά πρόσωπα, αυτά θα πρέπει να είναι ενταγμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κύρια 
δραστηριότητα τον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας μέχρι και 5 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, το 95% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου τους να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει 
συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα πρέπει να μην είχε 
ενταχθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενος γεωργός/ κτηνοτρόφος για την περίοδο 
που ξεκινά πέντε έτη πριν την υποβολή της αίτησης και πίσω.  Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι ο διευθυντής 
 
Γενικές Πληροφορίες 
Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω: 
■ Αγορά κτιρίων 
■ Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και  μεταχειρισμένου εξοπλισμού 
■ Δαπάνες που αφορούν την αγορά και φύτευση μονοετών φυτών 
■ Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, γης, δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών  

και η φύτευσή τους. 
■ Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
■ Tα εργατικά της εκμετάλλευσης καθώς και η οικογενειακή εργασία 
 
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που καλύπτονται από το εθνικό πρόγραμμα στήριξης αμπελοκαλλιέργειας  
2019-2023 και αφορούν την υποστύλωση και την κατασκευή δομών ξηροληθιάς σε οινοποιήσιμους αμπελώνες 
δεν είναι επιλέξιμες κάτω από το Καθεστώς.  
 
Οι αιτητές που υποβάλλουν αίτηση για το Καθεστώς δεν μπορούν να ξεκινούν να υλοποιούν τις προτεινόμενες 
επενδύσεις τους αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους αλλά μόνο μετά την προκαταρκτική έγκρισή της. 
Όσοι αιτητές επιθυμούν να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους πριν την προκαταρκτική έγκριση της αίτησής τους θα 
πρέπει να το αναφέρουν στην αίτηση και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν 
θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησής τους. Η δυνατότητα αυτή θα 
παραχωρηθεί υπό όρους με μελλοντική ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής και του ΚΟΑΠ, στην οποία θα 
καθορίζεται και η ημερομηνία μετά από την οποία θα μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των επενδύσεών 
τους. 
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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει μόνο τις γενικές πληροφορίες  

που αφορούν την παρούσα προκήρυξη.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς από το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - 
Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος και να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για την υπο-

βολή της αίτησης τους έγγραφα, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ 
(www.capo.gov.cy). 

Δικαιούχος Ύψος ενίσχυσης 

 Νέοι Γεωργοί 70% 

 Λοιποί δικαιούχοι 50% 


