Είδηση 421

8 Ιανουαρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα
«Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του 3ου έτους εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης
«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»
στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης
Αμπελοοινικής Αγοράς και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης, καθώς και την έκδοση
αποφάσεων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο
Τσαυτάρη, για την ένταξη δικαιούχων στο Μέτρο για το 4ο έτος εφαρμογής του
προγράμματος 2012 - 2013, προκηρύσσεται η ένταξη νέων δικαιούχων στο μέτρο για την
κάλυψη αδιάθετου ποσού ύψους 800.000 € και την μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας
του μέτρου.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και
ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων, έως 4/02/2013.

Για την υποβολή των προγραμμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ.
302157/10-06-09 (ΦΕΚ 1209/19-06-09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αριθμ. 311496/13-07-09 (ΦΕΚ
1477/Β/22-07-09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως
ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους ενδιαφερόμενους υποβάλλουν για
πρώτη φορά αίτηση ένταξης στο μέτρο και με περιορισμένο ύψος προϋπολογισμού λόγω
του μικρού χρονικού διαστήματος, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για την
υλοποίηση των δράσεων (περίπου 4 - 5 μήνες) έως την 31/07/2013, που είναι η ημερομηνία
λήξης εκτέλεσης των δράσεων. Το προτεινόμενο ύψος προϋπολογισμού θα είναι έως
100.000 €.

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά τη χρονική περίοδο 2010 - 2013, με συνολικό
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προϋπολογισμό 36,3 εκατ. € και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του
ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές τρίτων χωρών όπως ΗΠΑ, Καναδάς,
Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.α., καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών
συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.
Το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους,
30% από εθνικούς και το 20% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων.

Οι αποφάσεις που διέπουν το μέτρο είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, στη
διεύθυνση:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/enimerosiproothisigeorproionton/626-proothisioin
ou.html.
Υπεύθυνη εφαρμογής του Μέτρου: Αμαλία Παπαγιαννοπούλου, τηλ. 210 2124173, email:
ax2u043@minagric.gr
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