Δευτέρα, 11/6/2018

Υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους
«χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται
στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι
(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης
-----------------------------------------------------------------------Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 12/6/2018 μέχρι 10/8/2018 για συμμετοχή στα
πιο πάνω Σχέδια.
Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Σχέδια είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Για το Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού
πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς
σκοπούς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι γεωργοκτηνοτρόφοι ή δασοκόμοι που συμμετέχουν και
επωφελούνται από το Καθεστώς φορολόγησης γεωργικού «χρωματισμένου» πετρελαίου που
εφαρμόζει το Τμήμα Τελωνείων, λαμβάνουν «χρωματισμένο» πετρέλαιο για τη συγκεκριμένη
περίοδο αναφοράς και έχουν στην κατοχή τους επιλέξιμα πετρελαιοκίνητα οχήματα (βαν,
μονοκάμπινο, διπλοκάμπινο, φορτηγό), τα οποία χρησιμοποιούν για γεωργικούς σκοπούς.
(β) Για το Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, οι
δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας
και να διατηρούν αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 50 μελίσσια, να ασκούν τη νομαδική μελισσοκομία
βάση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης του Μητρώου, κατά την υποβολή της αίτησης και να είναι
νόμιμοι κάτοχοι πετρελαιοκίνητου επιλέξιμου οχήματος (μονοκάμπινο,φορτηγό) το οποίο
χρησιμοποιούν για την άσκηση νομαδικής μελισσοκομίας.
Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας «Αριάδνη». Οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου
για την προκαταρκτική έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια, από την
ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα: Σχέδια πετρελαίου
Κίνησης), τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ).
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος
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