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ΠΡΟΣΟΧΗ
***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ *****
 Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης
διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά καθώς επίσης και το
Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών του
Καθεστώτος.
 Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι
απαραίτητη.
 Η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνεται από
Διαπιστευμένο Φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αιτητή.
 Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης
και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών
είναι οι ίδιοι οι αιτητές.
 Οι αιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις επενδύσεις
τους πριν την προκαταρκτική έγκριση της αίτησης 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 αίτησης τους. Η δυνατότητα
αυτή θα παραχωρηθεί υπό όρους με μελλοντική
ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής και του
ΚΟΑΠ.
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ΜΕΡΟΣ I.α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο)
Επίθετο :

Υπηκοότητα :

Όνομα :

Ημερομηνία Γέννησης :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Φύλο (κυκλώστε ανάλογα): ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ

Κωδικός εκμετάλλευσης (συγκεκριμένα άτομα πιθανόν να
έχουν περισσότερους του ενός κωδικούς):

1.

C

Y

2.

C

Y

3.

C

Y

/

/

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Συζύγου:
Κύρια Απασχόληση1 :
Νέος Γεωργός2 (κυκλώστε ανάλογα): ΝΑΙ ή ΟΧΙ
Γεωργός κάτω των 40 χρονών3 (κυκλώστε ανάλογα): ΝΑΙ ή ΟΧΙ
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με την
επένδυση):…………………………………………………………………………..……..
Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους σε
ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των
αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των
αναδόχων του. Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε
Μέτρο / Καθεστώς που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του θα πρέπει
πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα
επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ.
Στο παρών στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν συμμετάσχει
έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι
καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει
να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και να τα
υποβάλουν και πάλι στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που
είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
Αριθμός ΦΠΑ:
Συνολικό αιτούμενο ποσό στην παρούσα αίτηση, χωρίς ΦΠΑ σε €:
Έχετε λάβει οποιαδήποτε χορηγία μέσω του Καθεστώτος 1.5.2 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Κυκλώστε ανάλογα):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρεται τους αριθμούς των αιτήσεων.
Αριθμός αίτησης: ............................................, ………………………………………………
Η κύρια απασχόληση για γεωργούς / κτηνοτρόφους αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση
πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
2 Νέοι γεωργοί θεωρούνται όσοι αιτητές συμμετέχουν στο Καθεστώς 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης
Εγκατάστασης Νέων Γεωργών».
3 Αιτητές κάτω των 40 ετών που έχουν εγκατασταθεί ως γεωργοί μέχρι και 5 χρόνια πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και πληρούν τα κριτήρια της επαγγελματικής κατάρτισης.
1
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ΜΕΡΟΣ I.β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο)
Όνομα εταιρείας :
Κύρια απασχόληση1:

Αριθμός εγγραφής εταιρείας :
…………………………………..
50
Εμπορική επωνυμία

Κωδικός εταιρείας (Βάλτε
σε κύκλο τον κατάλληλο
κωδικό):

51

53

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Συνεταιρισμοί, Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός, Ομόρρυθμος
συνεταιρισμός
Υπεράκτιες εταιρείες

54

Παλιοί συνεταιρισμοί

52

Κωδικός εκμετάλλευσης (συγκεκριμένες
εταιρείες πιθανόν να έχουν περισσότερους του
ενός κωδικούς):

1.

C

Y

2.

C

Y

3.

C

Y

Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους
σε ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ
των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω
των αναδόχων του. Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε
οποιοδήποτε Μέτρο / Καθεστώς που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των
αναδόχων του θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί
πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ.
Στο παρών στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν συμμετάσχει
έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι
καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων τους, θα
πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ
και να τα υποβάλουν και πάλι στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ
που είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
Αριθμός ΦΠΑ:
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου:
…………………..…………………………….

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου:
…………………………………………………

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρεί η εταιρεία (σχετική με την επένδυση):
………………………………………………………………………………………………………………
Συνολικό αιτούμενο ποσό στην παρούσα αίτηση, χωρίς ΦΠΑ σε €:
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει οποιαδήποτε χορηγία μέσω του Καθεστώτος 1.5.2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013
(Κυκλώστε ανάλογα):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρεται τους αριθμούς των αιτήσεων.
Αριθμός αίτησης: ............................................, ………………………………….
Η κύρια απασχόληση για γεωργικές / κτηνοτροφικές εταιρείες αποδεικνύεται μόνο με την
προσκόμιση πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.
1
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ΜΕΡΟΣ IΙ:
Προτίθεμαι να προχωρήσω µε δική µου πρωτοβουλία επί ιδίω κινδύνω στην υλοποίηση
δράσεων πριν την προκαταρκτική έγκριση του ΚΟΑΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά
από την σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί από τον ΚΟΑΠ και τη
Διαχειριστική Αρχή, στην οποία θα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη
δυνατότητα αυτή:
ΝΑΙ

1.

ΟΧΙ

Επενδύσεις στον επιλέξιμο κλάδο*:
Χοιροστάσια

01

Βουστάσια και εγκαταστάσεις αρμέγματος

02

Πτηνοσφαγεία / Πτηνοτροφεία

03

Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

04

* Ο αριθμός που αναγράφεται μέσα στο τετράγωνο δίπλα από κάθε επιλέξιμο Κλάδο, θα
χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση της στήλης 6 στον πίνακα με την περιγραφή της
επιλέξιμης δράσης. Σε περίπτωση που οι επενδύσεις που θα γίνουν καλύπτουν διάφορους
Κλάδους πρέπει να αναγραφούν όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν σε αυτούς.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
(Η κατάταξη της εκμετάλλευσης να γίνεται από τον αιτητή με βάση τον κυρίαρχο
παραγωγικό κλάδο της εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ ένα από τους κωδικούς
που αναφέρονται πιο πάνω. Στις περιπτώσεις βιολογικής παραγωγής στο τελευταίο
κουτάκι να αναγράφεται το γράμμα Β ενώ στις περιπτώσεις συμβατικής παραγωγής το
γράμμα Σ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
Κωδικός
Εκμετάλλευσης

Χοιρομητέρες /
Χοίροι πάχυνσης

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα Πουλερικά

C Y
C Y
C Y
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Περιγραφή Επιλέξιμης Δράσης

2.

Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης και να καταχωρηθεί
αναλυτικά ο εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες κλπ που θα απαιτηθούν για
την υλοποίηση της δράσης, προσδιορίζοντας την αντίστοιχη αιτούμενη ποσότητα,
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος της δράσης με βάση τον
κατάλογο που δημοσιεύθηκε και τους κλάδους παραγωγής που θα ωφελούνται από
την δράση. Για όλες τις δράσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χωροταξικές
στον κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών, πρέπει απαραίτητα να
συμπληρώνεται και το ΜΕΡΟΣ VI.

Κωδικός
Δράσης

Περιγραφή της
δράσης που
προτείνεται να γίνει

Αιτούμενη
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς τον
ΦΠΑ σε € (χωρίς
δεκαδικά ψηφία)

1

2

3

4

Ανώτατο
επιλέξιμο
κόστος της
δράσης σε € με
βάση τον
κατάλογο που
δημοσιεύθηκε

Κλάδοι
Παραγωγής/
Καλλιέργειας
που
ωφελούνται
από την δράση

5

6

Κ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών

Λ

Χωροταξικές Δράσεις

Σύνολο προς μεταφορά
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Από μεταφορά

Κωδικός
Δράσης

Περιγραφή της
δράσης που
προτείνεται να
γίνει

Αιτούμενη
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς τον
ΦΠΑ σε € (χωρίς
δεκαδικά ψηφία)

1

2

3

4

Λ

Ανώτατο
επιλέξιμο
κόστος της
δράσης σε €
με βάση τον
κατάλογο που
δημοσιεύθηκε
5

Κλάδοι
Παραγωγής/
Καλλιέργειας
που
ωφελούνται
από την
δράση
6

Μη Χωροταξικές Δράσεις

Σύνολο επένδυσης
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ΜΕΡΟΣ III: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(πρωτότυπα ή πιστοποιημένα

αντίγραφα)
α. Αφορά όλους τους αιτητές
Σημειώστε
αριθμό

Έγγραφα που δηλώνουν την ιδιότητα του αιτητή
Αριθμός τίτλων ιδιοκτησίας όλων των τεμαχίων που αφορούν την επένδυση και
την υφιστάμενη παραγωγική μονάδα (και για μονάδες εκτροφής πουλερικών)
Αριθμός ενοικιαστηρίων εγγράφων (για 5 χρόνια και άνω)
Αριθμός αδειών χρήσης ή συμβάσεων μίσθωσης χαλίτικης ή / και δασικής και
τουρκοκυπριακής γης γης (για 5 χρόνια και άνω)
Αριθμός εγγράφων εξουσιοδότησης διαχείρισης (για 5 χρόνια και άνω)
Για την διαπίστωση της επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας θα
πρέπει να προσκομισθεί ένα από τα πιο κάτω:
(Σε περίπτωση που ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να
παρακολουθήσει τα μαθήματα που το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδιος φορέας
κατάρτισης, αποφασίσει ότι απαιτείται στα χρονικά περιθώρια που θα του καθορίσουν)



Βεβαίωση άσκησης παρεμφερούς γεωργικής δραστηριότητας για
διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών, από τον Επαρχιακό
Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας



Βεβαίωση παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων από τον πάροχο
Επαγγελματικής Κατάρτισης



Απολυτήριο ή Πτυχίο (κατά περίπτωση) Πανεπιστημίου, Ανωτέρας ή
Τεχνικής/ Επαγγελματικής Σχολής ή Μεταλυκειακού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) άμεσα
σχετικής κατεύθυνσης

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Για όσες δράσεις απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής σύμφωνα με
τον κατάλογο επιλέξιμων δράσεων
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για
έκδοση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Η προσκόμιση της άδειας οικοδομής μαζί με τα
Αρχιτεκτονικά σχέδια, θα πρέπει να γίνει πριν την πληρωμή. Στον κατάλογο με τις
επιλέξιμες δαπάνες διευκρινίζεται για ποιες δράσεις απαιτείται άδεια οικοδομής.



Άδεια οικοδομής και στατική μελέτη



Αρχιτεκτονικά σχέδια

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Γενικά
Πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναγράφει
την απασχόληση του αιτητή για όλα τα χρόνια που είναι εγγεγραμμένος.
(Στο παρόν θα πρέπει να αναφέρεται ως κύρια απασχόληση η χοιροτροφία /
αγελαδοτροφία / πτηνοτροφία / αιγοπροβατοτροφία)
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Πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων
Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρισμού από ΑΠΕ η οποία έχει
υπολογιστεί από αρμόδιο Σύμβουλο για ΑΠΕ.

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πρόθεση υλοποίησης δράσεων πριν την
προκαταρκτική έγκριση, επί ιδίω κινδύνω.
Αποδεικτικά ενεργειακών αναγκών της μονάδας (μέση ετήσια κατανάλωση
θερμικής ενέργειας και ηλεκτρισμού στη γεωργική εκμετάλλευση,
συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού νοικοκυριού)
Δυναμικότητα βιολογικού (παραγωγή ενέργειας).
Μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων μεταφορών στη γεωργική εκμετάλλευση
Δυναμικότητα βιολογικού (παραγωγή βιοκαυσίμων)
Πιστοποιητικό Γεννήσεως
Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο
Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
στο οποίο να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας και το ποσοστό
του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατοχή μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων της αιτήτριας εταιρείας σε άλλη επιχείρηση
Εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να δηλώνεται
και το εμβαδό του καλυμμένου χώρου (Για κτηριακές εγκαταστάσεις)
Με την ολοκλήρωση των Δράσεων θα ζητείται από τους αιτητές να
προσκομίζουν βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να
φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί, το εμβαδό του
καλυμμένου χώρου καθώς και δήλωση για την πιστοποίηση των
προδιαγραφών
Άδεια ή εξαίρεσης από άδεια από την ΡΑΕΚ, για την εγκατάσταση και
λειτουργία Ηλεκτρογεννήτριας μεγαλύτερης των 10 kW (12,5 KVA)
(απαραίτητο να υποβληθεί πριν την τελική πληρωμή)
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Κωδικός Εκμετάλλευσης - Κατάσταση ζωικού πληθυσμού εκμετάλλευσης
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με παράλληλη αναφορά στον τύπο της
εκμετάλλευσης – ζώων (παραγωγής γάλακτος – πάχυνσης-χοιρομητέρες, ότι
εφαρμόζεται). Εφαρμόζεται και για τις μονάδες εκτροφής πουλερικών
Το ίδιο έγγραφο θα πρέπει προσκομίζεται και μαζί με το τελικό αίτημα
πληρωμής για να δικαιολογείται η μελλοντική κατάσταση του σχεδίου
βελτίωσης.
Υποβολή δύο τουλάχιστον προσφορών για κάθε δράση, μόνο για τις
περιπτώσεις δράσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται ανώτατη τιμή στον
δημοσιευμένο κατάλογο. Σε περίπτωση επιλογής της ακριβότερης
προσφοράς να δικαιολογούνται εγγράφως οι λόγοι αυτής της απόφασης.
Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων
(απαραίτητο να υποβληθεί πριν την τελική πληρωμή)
Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας και χρήσης των
αποβλήτων και της κοπριάς
(Αφορά μονάδες παραγωγής βιοαερίου
κομποστοποίησης – συγκομποστοποίησης)

-

ηλεκτρικής

ενέργειας
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

β. Αφορά πτηνοσφαγεία / πτηνοτροφεία


Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την δυναμικότητα
σφαγής του πτηνοσφαγείου, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
1000 κοτόπουλων ημερησίως ή τουλάχιστον 3000 κοτοπούλων
εβδομαδιαία, το οποίο μεταφράζεται σε δυνατότητα να παράγουν
τουλάχιστο 10 m3 υγρών αποβλήτων ημερησίως ή 30 m3 εβδομαδιαία



Υποβολή άδειας κατοχής εξοπλισμού ταξινόμησης, συσκευασίας και
ψύξης σφάγιων



Άδεια λειτουργίας του πτηνοσφαγείου
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Σε περίπτωση συλλογικής επένδυσης


Υποβολή ιδιωτικού συμφωνητικού



Αναφέρετε τον αριθμό των μονάδων που θα συμμετέχουν

……………

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΩΝ / ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής


Να διαθέτουν μηχανισμό ευθανασίας



O ιδιοκτήτης του πτηνοσφαγείου πρέπει να κατέχει παράλληλα
μονάδα εκτροφής πουλερικών
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ΜΕΡΟΣ V: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των οποιονδήποτε
δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3)
του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές.»
Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού
αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.














Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι
όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές.
Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου. Επίσης,
ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης στο
Καθεστώς αυτό σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίων μου.
Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους του Καθεστώτος όπως αυτοί περιγράφονται στο
αντίστοιχο έντυπο του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών ή / και στην παρούσα
Αίτηση και συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς.
Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων
στοιχείων.
Αναλαμβάνω να διασφαλίσω ότι οι μόνιμες κατασκευές και τα μηχανήματα, τα οποία θα
επιδοτηθούν μέσω της παρούσας αίτησης, θα αξιοποιηθούν για το σκοπό και στη
συγκεκριμένη εκμετάλλευση που έχουν εγκριθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την
τελική πληρωμή. Η δέσμευση ισχύει και για τυχόν, νέο ιδιοκτήτη / διαχειριστή της
εκμετάλλευσης.
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και
αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Επίσης αποδέχομαι
να συμπληρώσω οποιαδήποτε ερωτηματολόγια μου δοθούν.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με οποιαδήποτε σχετική Κυπριακή ή
Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κτηνιατρική Νομοθεσία, Νιτρορύπανση, χρήση φυτοφαρμάκων, κ.λ.π).
Αποδέχομαι να παρακολουθήσω οποιεσδήποτε σειρές μαθημάτων που το Τμήμα Γεωργίας ως
αρμόδιος φορέας κατάρτισης, αποφασίσει ότι απαιτείται, για συμπλήρωση της επαγγελματικής
κατάρτισης μου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.



Δεν συμμετέχω σε οποιοδήποτε Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.



Υποβάλλω Σχέδιο Βελτίωσης (ΜΕΡΟΣ VII της παρούσας αίτησης)

Ημερομηνία:

/

/

Υπογραφή αιτητή:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αιτητές ενημερώνονται ότι στον ΚΟΑΠ τηρείται αρχείο αρχείο Προσωπικών Δεδομένων,
σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των
σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι:
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στο
σημείο (α),
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(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α),
οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000
Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755.
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο
Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα
και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι
Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
(www.capo.gov.cy)
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει
στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών
προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για
νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική
προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα
αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση
οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η
δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι
αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω Ενωσιακοί
Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης
και των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης.

Σημείωση: Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις
σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και
προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση
για δική σας χρήση και αναφορά
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ΜΕΡΟΣ VI: ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τονίζεται ότι για κάθε τεμάχιο στο οποίο θα υλοποιηθεί δράση πρέπει να καταγράφεται ξεχωριστά

Α/Α Επαρχία1 Κοινότητα

1

2

3

Τοποθεσία

Φύλλο Σχέδιο

4

5

Τμήμα
Αριθμός Ιδιότητα
(μπλοκ) Τεμαχίου αιτητή2

6

7

8

Περιγραφή Δράσης

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1. Επαρχίες

Κωδικός

Λευκωσία
Κερύνεια
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

1
2
3
4
5
6

2. Ιδιότητα αιτητή
Ιδιοκτήτης
Ενοικιαστής
Διαχειριστής

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ................

Κωδικός
1
2
3

12

Κωδικός Δράσης

Προϋπολογιζόμενη
Δαπάνη (€)

11

12

ΜΕΡΟΣ VII: ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Στοιχεία Γεωργικής / Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
1. Υφιστάμενη Κατάσταση
1.1.1 Ζώα/ Πτηνά:
Συνολική έκταση κτηνοτροφικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση σε δεκάρια: ..............
(αφορά το σύνολο της κτηνοτροφικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί
για κτηνοτροφικούς σκοπούς (όχι για γεωργική χρήση) ανεξάρτητα εάν στην υφιστάμενη κατάσταση
αξιοποιείται ή όχι)

(1)

(2)

Α/Α

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

(3)
Λεκτική
Περιγραφή
παραγωγικού
ζώου

(4)
Αριθμός1

Σύνολο

1

Ο αριθμός των ζώων που αναγράφεται στην στήλη 4 αναφέρεται στα παραγωγικά ζώα ή θέσεις
δυναμικότητας κλπ με βάση τα οποία δίδονται οι ενδεικτικές τιμές. Πρέπει να ανατρέξετε στην
λίστα με τους κωδικούς των παραγωγικών ζώων για να δείτε τι πρέπει να δηλώσετε. Δεν
αναγράφουμε αναλυτικά τι ζώα έχει η μονάδα.
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1.1.2 Υποστατικά
Α. Υποστατικά που διαθέτει η εκμετάλλευση και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
από το ΣΑΑ 2004 - 2006 ή το ΠΑΑ 2007 – 2013
(5)

(6)

(7)

(8)

Α/Α

Περιγραφή
υποστατικού

Μέγεθος
(m² ή m³)

Έτος
Κατασκευής

(9)
Επαρχία

(10)
Κοινότητα

(11)

(12)

(13)

(14)

Φύλλο

Σχέδιο

Τμήμα
(μπλοκ)

Αριθμός
τεμαχίου

Β. Υποστατικά που διαθέτει η εκμετάλλευση και έχουν χρηματοδοτηθεί
από το ΣΑΑ 2004 - 2006 ή/και το ΠΑΑ 2007 - 2013
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Α/Α

Περιγραφή
υποστατικού

Μέγεθος
(m² ή m³)

Έτος
Κατασκευής

Επαρχία

Κοινότητα

Φύλλο

Σχέδιο

Τμήμα
(μπλοκ)

Αριθμός
τεμαχίου

2

Αναγράφεται ο κωδικός της κάθε προκήρυξης με βάση τον πίνακα που ακολουθεί:

Προκήρυξη
α' προκήρυξη Καθεστώτος 1.1.3 ΣΑΑ 2004 - 2006
β' προκήρυξη Καθεστώτος 1.1.3 ΣΑΑ 2004 - 2006
α' προκήρυξη Καθεστώτος 1.5.2 ΠΑΑ 2007 - 2013
β' προκήρυξη Καθεστώτος 1.5.2 ΠΑΑ 2007 - 2013
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(25)

(26)

Ποσό Έγκρισης
2
Προκήρυξη
/ Κόστος
(κωδικός)
Κατασκευής

1.1.3 Μηχανήματα
Α. Μηχανήματα που διαθέτει η εκμετάλλευση και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του ΣΑΑ 2004 - 2006
ή/και του ΠΑΑ 2007 - 2013
(27)
Α/Α

(28)
Περιγραφή μηχανήματος

(29)
Ηλικία

Β. Μηχανήματα που διαθέτει η εκμετάλλευση και έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του ΣΑΑ 2004 - 2006
ή / και του ΠΑΑ 2007 - 2013
(30)

(31)

(32)

Α/Α

Περιγραφή μηχανήματος

Ηλικία
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3

Αναγράφεται ο κωδικός της κάθε προκήρυξης με βάση τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

Προκήρυξη

Κωδικός
Προκήρυξης

Χρόνια
χρέωσης
απόσβεσης

1

α' προκήρυξη Καθεστώτος
1.1.3 ΣΑΑ 2004 - 2006

Mach (2004)_1

0

2

β' προκήρυξη Καθεστώτος
1.1.3 ΣΑΑ 2004 - 2006

Mach (2004)_2

0

3

α' προκήρυξη Καθεστώτος
1.5.2 ΠΑΑ 2007 - 2013

Mach (2007)_1

2

4

β' προκήρυξη Καθεστώτος
1.5.2 ΠΑΑ 2007 - 2013

Mach (2007)_2

5

Ο συντελεστής απόσβεσης για όλα τα μηχανήματα είναι 15% και ως διάρκεια ζωής τους
θεωρούνται τα 7 έτη. Η χρέωση απόσβεσης για τα νέα μηχανήματα γίνεται μέχρι τα 7 έτη.

1.1.4 Εργασία στην εκμετάλλευση:
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται η εργασία της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση. Η εργασία
χωρίζεται σε οικογενειακή εργασία και σε μη οικογενειακή εργασία.
Ο όρος οικογενειακή εργασία που χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που η
διαχείριση της εκμετάλλευσης γίνεται στο όνομα φυσικού προσώπου και αφορά τα άτομα που
συνεισφέρουν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις για την εργασία τους στην
εκμετάλλευση. Εργαζόμενοι μισθωτοί φυσικού προσώπου δηλώνονται στην μη οικογενειακή εργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα θεωρούνται μισθωτοί και ανήκουν στην κατηγορία μη
οικογενειακή εργασία.
Πλήρης απασχόληση
Οικογενειακή
εργασία

Μη οικογενειακή

Αριθμός
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

εργασία

Ετήσιοι
Μισθοί (€)

Μερική / εποχιακή απασχόληση (έτος)
Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αμοιβή
εργασίας (€)

Σύνολο
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1.1.5 Συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της
εκμετάλλευσης
Σημειώστε √ ανάλογα και με τις επενδύσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Μέρους II της αίτησης

Α

Απουσία ή/ και ανεπάρκεια υποδομών και εξοπλισμού για την ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος
ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών αλλά και του εδάφους

Β

Απουσία χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι φιλικές, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
και ταυτόχρονα μειώνουν τις δαπάνες σε ενέργεια που απαιτούνται σε μία εκμετάλλευση

Γ

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκμετάλλευση (να διευκρινιστεί):
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Μελλοντική Κατάσταση
Η μελλοντική κατάσταση δεν είναι μια αόριστη μελλοντική κατάσταση αλλά αναφέρεται στην κατάσταση
της εκμετάλλευσης όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση των επενδύσεων.
Με βάση την κατάσταση αυτή θα συμπληρωθεί η ροή εσόδων - εξόδων της εκμετάλλευσης για απόδειξη της βιωσιμότητας.

2.2.1 Ζώα / Πτηνά:
Συνολική έκταση κτηνοτροφικής γης που θα διαθέτει η εκμετάλλευση σε δεκάρια: ..................
(αφορά το σύνολο της κτηνοτροφικής γης που θα διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί για κτηνοτροφικούς
σκοπούς (όχι για γεωργική χρήση) ανεξάρτητα εάν στην μελλοντική κατάσταση αξιοποιείται ή όχι)

(1)

(2)

(3)

(4)

Α/Α

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

Λεκτική
Περιγραφή
παραγωγικού
ζώου

Αριθμός1

Σύνολο
1

Ο αριθμός των ζώων που αναγράφεται στην στήλη 4 αναφέρεται στα παραγωγικά ζώα ή θέσεις δυναμικότητας κλπ με βάση τα
οποία δίδονται οι ενδεικτικές τιμές. Πρέπει να ανατρέξετε στην λίστα με τους κωδικούς των παραγωγικών ζώων για να δείτε τι
πρέπει να δηλώσετε. Δεν αναγράφουμε αναλυτικά τι ζώα έχει η μονάδα.
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2.2.2 Παραγωγικά Υποστατικά που θα διαθέτει εκμετάλλευση
Να αναφερθούν όλα τα υποστατικά (υφιστάμενα καθώς επίσης και καινούργια που θα δημιουργηθούν) που χρησιμοποιούνται για
παραγωγικού σκοπούς (να μην αναφερθούν οι υποδομές υποστήριξης όπως αποθηκευτικοί χώροι, μύλος ζωοτροφών κλπ) και
καθορίζουν την δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(5)

Α/Α

(6)

Περιγραφή
υποστατικού

(7)

Μέγεθος
(m² ή m³)

(8)

Έτος
Κατασκευής

(9)

(10)

Επαρχία

Κοινότητα

(11)

Φύλλο

(12)

Σχέδιο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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(13)

Τμήμα
(μπλοκ)

(14)

Αριθμός
τεμαχίου

(15)

(16)

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

Μέγιστη
δυναμικότητα
(με βάση
μονάδα
παραγωγικού
ζώου που
καθορίζεται)

2.2.3 Εργασία στην εκμετάλλευση:
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται η εργασία της εκμετάλλευσης στην μελλοντική
κατάσταση.
Η εργασία χωρίζεται σε οικογενειακή εργασία και σε μη οικογενειακή εργασία.
Ο όρος οικογενειακή εργασία που χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται μόνο στις
περιπτώσεις που η διαχείριση της εκμετάλλευσης γίνεται στο όνομα φυσικού προσώπου
και αφορά τα άτομα που συνεισφέρουν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στις κοινωνικές
ασφαλίσεις για την εργασία τους στην εκμετάλλευση. Εργαζόμενοι μισθωτοί φυσικού
προσώπου δηλώνονται στην μη οικογενειακή εργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα θεωρούνται μισθωτοί και ανήκουν στην
κατηγορία μη οικογενειακή εργασία.
Πλήρης απασχόληση
Οικογενειακή
εργασία

Μη οικογενειακή

Αριθμός
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

εργασία

Ετήσιοι
Μισθοί
σε €

Μερική / εποχιακή απασχόληση (έτος)
Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αμοιβή
εργασίας (€)

Σύνολο
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2.2.4 Συνοπτική περιγραφή των παρεμβάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της
εκμετάλλευσης
Σημειώστε √ ανάλογα και με τις επενδύσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Μέρους II της αίτησης

Α

Κατασκευή υποδομών και αγορά σχετικού εξοπλισμού που συμβάλλει στην ορθολογική διαχείρiση των κτηνοτροφικών αποβλήτων

Β

Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής βιοαερίου που επιτυγχάνουν μείωση του κόστους παραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας.

Γ

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκμετάλλευση (να διευκρινιστεί):
...................................................................................................................................................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ VIII: ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Α. ΕΚΡΟΕΣ
1. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Α/Α

Κωδικός
Δράσης

Απλή Περιγραφή
Δράσης

Ποσότητα /
μονάδα

Αιτούμενο ποσό
(€)

Μέγιστο Ποσό
Πίνακα Επιλέξιμων
Δράσεων (€)

Συνολικό Ποσό
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1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

5ο Έτος

2. Σταθερές Δαπάνες
Έκταση
I. Ενοίκιο Κτηνοτροφικής γης (34€/δεκάριο)
(€/Δεκάριο)
II. Συντήρηση νέων κατασκευών
/εξοπλισμού
Ποσό
α. Συντήρηση κατασκευών (2%)
β. Συντήρηση μηχανημάτων/εξοπλισμού
(4%)

III. Συντήρηση κατασκευών
/εξοπλισμού που ενισχύθηκαν μέσω
ΣΑΑ 2004 - 2006 ή / και του ΠΑΑ 2007 2013
Ποσό
α. Συντήρηση κατασκευών (2%)
β. Συντήρηση μηχανημάτων/εξοπλισμού (4%)

IV. Τόκος κεφαλαίου Ιδίας συμμετοχής
(Επιτόκιο 3%)
V. Αποσβέσεις νέων κατασκευών /
μηχανημάτων
Ποσό
α. Απόσβεση μηχανημάτων (15%)
β. Απόσβεση Κατασκευών (4%)

VI. Αποσβέσεις κατασκευών /
μηχανημάτων που επιδοτήθηκαν μέσω
ΣΑΑ 2004 - 2006 ή / και του ΠΑΑ 2007 2013
Ποσό
α. Απόσβεση μηχανημάτων (15%) Mach
(2007)_1
β. Απόσβεση μηχανημάτων (15%) Mach
(2007)_2
γ.Απόσβεση Κατασκευών (4%)

Σύνολο (I+II+III+IV+V+VI)
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6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

3. Μεταβλητές Δαπάνες
1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

5ο Έτος

6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Μεταβλητές
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
Κόστος
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
δαπάνες
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
πλην ξένης
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας
εργασίας

Ζωική Παραγωγή
Κωδικός

Περιγραφή

Αριθμός
Παραγωγικών
Ζώων / Αρ.
Κυψελών

Συνολικό κόστος ανά έτος
(ξεχωριστά η ξένη εργασία)

Συνολικό κόστος ανά έτος

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α-Δ.Κ.Α, Έκδοση 1

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ................

24

B. ΕΙΣΡΟΕΣ
1. Επιδότηση
Μέτρου 4.1

1ο Έτος

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

5ο Έτος

6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

2. Άμεσες Πληρωμές
Κεφαλική Επιδότηση
Αιγοπροβάτων

Σύνολο
Σημείωση: Το ποσό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η πραγματική πληρωμή κατά την τελευταία πληρωμή που έχει γίνει στον αιτητή από τον ΚΟΑΠ. (εάν δεν πληρώθηκε ποτέ ή δεν δίνεται στο
όνομα του αιτητή η ενίσχυση δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη). Εξαίρεση αποτελούν οι αιτητές του Μέτρου 4.1 οι οποίοι συμμετέχουν ταυτόχρονα στο Μέτρο 6.1 της Πρώτης Εγκατάστασης Νέων
Γεωργών, οι οποίοι μπορούν να συμπεριλάβουν τα σχετικά εισοδήματα αναλόγως των εκμεταλλεύσεων που θα αναλάβουν να διαχειρίζονται.

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

5ο Έτος

6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

3. Εκτίμηση εξοικονόμησης ηλεκτρικής
ενέργειας από χρήση ΑΠΕ
Οικονομικό όφελος από χρήση ΑΠΕ

Σημείωση: Το ποσό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το ετήσιο οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, η οποία έχει υπολογιστεί από
αρμόδιο Σύμβουλο για ΑΠΕ. Σε περίπτωση εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση φωτοβολαικών, το ποσό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το ετήσιο οικονομικό όφελος που
προκύπτει από το γινόμενο της δυναμικότητας του φωτοβολταικού συστήματος (KW) επί 255 Ευρώ. 1 Κιλοβάτ (KW) = 1700 Κιλοβατώρες (KWH), μέση τιμή κιλοβατώρας = 15 σεντ.

4. ΄Εσοδα από
Παραγωγή
Ζωική Παραγωγή
Κωδικός

Περιγραφή

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

Αριθμός
Παραγωγικών
Ζώων

Σύνολο
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α-Δ.Κ.Α, Έκδοση 1

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ................

25

5ο Έτος

6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

Έτος μηδέν

1ο Έτος

2ο Έτος

3ο Έτος

4ο Έτος

Γ. Συνολικές Κεφαλαιουχικές
Επενδύσεις (Μέρος Α1)
Δ. Συνολικές Εκροές πλην Α1
(Μέρος Α2+Α3)
Ε. Συνολικά Έσοδα
(Μέρος Β1+Β2+Β3+Β4)

Καθαρή Ροή (Ε - Δ)
Συντελεστής Προεξόφλησης
Καθαρή Παρούσα Αξία
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5ο Έτος

6ο Έτος

7ο Έτος

8ο Έτος

9ο Έτος

10ο Έτος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Δηλώνω ότι έχω μελετήσει σε συνεργασία με το μελετητή μου τις υδατικές
ανάγκες των προτεινόμενων καλλιεργειών μου ή/ και της κτηνοτροφικής μου
εκμετάλλευσης και μπορώ να αντεπεξέλθω σε σχέση με το διαθέσιμο νερό
άρδευσης/ύδρευσης που υπάρχει στη κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση .
Επιπρόσθετα δεν έχω οποιαδήποτε απαίτηση από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων (ΤΑΥ) για παραχώρηση επιπρόσθετων ποσοτήτων νερού και θα τηρώ
τους περιορισμούς που μου έχουν τεθεί σε σχέση με τις άδειες υδροληψίας
που έχουν εκδοθεί από το ΤΑΥ, σε σχέση με την ετήσια κατανάλωση νερού.

Ο ΑΙΤΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ …………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ
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