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Εισαγωγή
Στα πλαίσια του Προγράμματος
ρ γρ μμ ς Αγροτικής
γρ
ής Ανάπτυξης
ξης 2007‐2013
και συγκεκριμένα του μέτρου 1.5 – «Εκσυγχρονισμός των
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» οι
γγεωργοκτηνοτρόφοι
ργ η ρ φ της
ης Κύπρου
ρ καλούνται να εκσυγχρονίσουν
γχρ
τιςς
υφιστάμενες ή να δημιουργήσουν νέες μονάδες που να είναι
ανταγωνιστικές αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούν και τις
απαιτήσεις
ή ς της
ης Κοινοτικής
ής ή Εθνικής
ής Νομοθεσίας.
μ
ς Μια από τιςς
απαιτήσεις αυτές είναι και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
διαχείρισης των αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι γεωργοκτηνοτρόφοι μπορούν να τύχουν
επιδότησης μέσω του Καθεστώτος 1.5.2 «Διαχείριση αποβλήτων
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007‐1013.

Στόχοι
ό του Καθεστώτος
θ ώ
1.5.2.
Το Καθεστώς 1
1.5.2
5 2 έχει ως στόχο την περιβαλλοντική
αναβάθμιση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων όπως
χοιροστασίων, βουστασίων και πτηνοσφαγείων μέσω της
ενθάρρυνσης επενδύσεων για δημιουργία υποδομών
επεξεργασίας και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των
λυμάτων που παράγονται σε αυτές. Οι υποδομές αυτές
αναμένεται να μειώσουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως και της οχληρίας
που προκαλείται στους περιοίκους ή διερχομένους από τις
περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιες κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Ε λέξ
Επιλέξιμες
δράσεις
δ ά
Το καθεστώς προβλέπει επιλέξιμες δράσεις που αφορούν επενδύσεις σε υφιστάμενα
και νέα χοιροστάσια, βουστάσια και πτηνοσφαγεία και καλύπτουν τις ακόλουθες
κατηγορίες:
• Εγκαταστάσεις και συναφής εξοπλισμός συγκέντρωσης και ομογενοποίησης
χοιρολυμάτων/λυμάτων βουστασίων/αρμεκτηρίων/ πτηνοσφαγείων.
• Συστήματα διαχωρισμού (μηχανικού, χημικού, φυγοκέντρησης κτλ) στερεών/υγρών
χοιρολυμάτων και λυμάτων βουστασίων/ αρμεκτηρίων.
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εφαρμογής βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων
(αερόβιας ή/και αναερόβιας με παραγωγή βιοαερίου ή και ηλεκτρικής ενέργειας).
• Δεξαμενές διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων και
εξοπλισμός προώθησης τους στις χωμάτινες δεξαμενές συγκέντρωσης.
συγκέντρωσης
• Χωμάτινες στεγανοποιημένες δεξαμενές συγκέντρωσης/ωρίμανσης ή/και εξάτμισης
διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων.
• Στεγανοποιημένοι
γ
ημ
χχώροι
ρ συγκέντρωσης/ωρίμανσης
γ
ρ ης/ ρ μ
ης στερεών
ρ
λυμάτων
μ
((κοπριάς).
ρ ς)
• Μηχανήματα/εξοπλισμός μεταφοράς, εφαρμογής/ενσωμάτωσης ή διασκορπισμού
λυμάτων στα χωράφια.
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για κομποστοποίηση/συγκομποστοποίηση στερεών
λυμάτων (κοπριάς) κκ.ά.
ά

Δικαιούχοι και ελάχιστα κριτήρια
συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιοκτήτες/διαχειριστές οργανωμένων χοιροστασίων/
βουστασίων/πτηνοσφαγείων (για τα πτηνοσφαγεία μόνο υπό την
προϋπόθεση
ϋ όθ
ό υπάρχει
ότι
ά
παράλληλα
άλλ λ μονάδα
άδ εκτροφής
φή πουλερικών
λ
ώ και
η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος του ιδιοκτήτη) και οι
οποίοι να έχουν ως κύρια απασχόληση τη χοιροτροφία/
αγελαδοτροφία/ πτηνοτροφία.
Να έχουν εξασφαλίσει για το προτεινόμενο σύστημα (Μηχανικού
Διαχωρισμού ή Βιολογικής Επεξεργασίας) όλες τις απαιτούμενες Άδειες
(Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής, Άδεια Απόρριψης Λυμάτων).
Να υποβάλουν πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων που να
λαμβάνει υπόψη τη χρήση των αποβλήτων ειδικότερα στις «ευαίσθητες
σε Νιτρορύπανση Περιοχές
Περιοχές»..
Να τηρούν άλλες Κοινοτικές ή Εθνικές Νομοθεσίες που αφορούν τις
συνθήκες υγιεινής και ευημερίας των ζώων/πτηνών κλπ.

Κανονισμός 679/2011
Σύμφωνα με τη νέα πρόνοια του Κανονισμού 679/2011 και
συγκεκριμένα του άρθρου 16α στην περίπτωση επενδύσεων για την
παραγωγή
ή ενέργειας
έ
και ηλεκτρισμού
λ
ύ από
ό ανανεώσιμες
ώ
πηγές
έ
ενέργειας οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας είναι επιλέξιμες
για στήριξη μόνο αν η ικανότητα παραγωγής τους δεν είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συνδυασμένη μέση ετήσια
κατανάλωση θερμικής ενέργειας και ηλεκτρισμού στην κτηνοτροφική
εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού
νοικοκυριού.
νοικοκυριού

Ύψος και διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης
Η ενίσχυση θα μπορεί να χορηγείται στο δικαιούχο σταδιακά σε δύο δόσεις
κατά την κατασκευή του έργου και θα καλύπτει το 40% του ποσού της
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης στις μη μειονεκτικές περιοχές και 50% στις
μειονεκτικές.
μειονεκτικές
Το ύψος της ενίσχυσης για εγκαταστάσεις μηχανικού διαχωρισμού
στερεών/υγρών χοιρολυμάτων για χοιροστάσια με λιγότερες από 400
χοιρομητέρες και βουστάσια που παράγουν μέχρι 30 κκ.μ.
μ λύματα ημερησίως
το ανώτατο ύψος ενίσχυσης είναι 90 χιλ. ευρώ.
Για εγκαταστάσεις συστήματος βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιας ή/και
αναερόβιας) με παραγωγή βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενεργείας,
ενεργείας
κομποστοποίησης/ συγκομποστοποίησης το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τις
400 χιλ. ευρώ με κατώτατο όριο τις 40 χιλ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο
αιτητής που συμμετέχει σε όλα τα καθεστώτα του Μέτρου 1.5 δεν θα
υπερβαίνει τις 400 χιλ. ευρώ με εξαίρεση την εγκατάσταση ομαδικών
συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με παραγωγή βιοαερίου ή και
ηλεκτρικής
λ
ή ενέργειας
έ
που θα
θ εξετάζονται
ξ ά
ως ξεχωριστή
ξ
ή περίπτωση.
ί

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά
ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις (σε περίπτωση που υπάρχει σχετική
προκήρυξη) από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας όπου
και θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Τα ενημερωτικά έντυπα και οι
αιτήσεις
ή ς του Καθεστώτοςς βρίσκονται
βρ
επίσης
ης στιςς ιστοσελίδεςς του
Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da) και του Οργανισμού
Αγροτικών Πληρωμών (www.capo.gov.cy).

