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(ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΡΟΪΟΝ)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020»
Σκοπός Προγράµµατος
Στο πλαίσιο της εν λόγω ∆ράσης ενισχύονται υπό µορφή
επιχορήγησης αιτήσεις στήριξης από µεταποιητικές
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή,
µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων.
Tο πρόγραµµα αποσκοπεί στην:
→ Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων,
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
→ ενσωµάτωση διαδικασιών καινοτοµίας και χρήσης
νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς
το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής,
→ διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας καθώς και
στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Τοµείς Ενίσχυσης
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισµού,
µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδας όπως και
δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων, για έναν ή
περισσότερους από τους κάτωθι κλάδους:
- Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
- Γάλα.
- Αυγά.
- Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία –
διάφορα ζώα.
- Ζωοτροφές.
- ∆ηµητριακά.
- Ελαιούχα
Προϊόντα
(εξαιρούνται
οι
ιδρύσεις
ελαιοτριβείων).
- Οίνος.
- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων).
- Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.
- Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από
φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Επιλέξιµοι Φορείς
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, καθώς και µεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιµη
κάθε µορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης
βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Αποκλείεται η ενίσχυση αιτήσεων:
♦ που υποβάλλονται από φορείς
προβληµατικές επιχειρήσεις,

που

θεωρούνται

♦ που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση καταλογισµού για παραβάσεις των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε
προσκλήσεις τόσο του παρόντος υποµέτρου όσο και των
αντίστοιχων µέτρων προηγούµενων προγραµµάτων
αγροτικής ανάπτυξης,
♦ που αφορούν στη µεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη)
που δεν ανήκουν στο Παράρτηµα Ι,

♦ που αφορούν σε γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα εκτός
ζωοτροφών,
♦ που αφορούν σε λιανικό εµπόριο,
♦ που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά
ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον
δικαιούχο της αίτησης στήριξης,
♦ που αφορούν σε µη βιώσιµες επενδύσεις,
♦ νοµικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και
φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγµατοποιήσει
έναρξη επιτηδεύµατος έως την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της.
Προϋπολογισµός - ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο
επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 600.000 € και ο µέγιστος
προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των
5.000.000€.
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό:
- 50% για τις περιφέρειες: ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Κ. Μακεδονία, ΑΜΘ, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Κρήτη.
- 75% για τα µικρά νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο
Αιγαίο).
- 40% για τις περιφέρειες: Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική
Μακεδονία.
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20
ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην
περίπτωση δράσεων που συνδέονται µε συγχωνεύσεις
οργανώσεων παραγωγών.
Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν:
- Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδοµών, απόκτηση ή
βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης
είναι επιλέξιµες µόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του
συνολικού
κόστους
της
επένδυσης.
Για
τις
εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
που περιλαµβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο
15 %.
- ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
- Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων
στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας. Ο
εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές,
εξοικονόµησης
ύδατος
και
επεξεργασίας
αποβλήτων, εξοικονόµησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως
µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής
παραγωγικής επένδυσης. ∆απάνες για τη σύνδεση µε
δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας,
γεωθερµίας ενισχύονται εφόσον πραγµατοποιούνται
εντός των ορίων του οικοπέδου.
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- Αγορά καινούργιων οχηµάτων και συγκεκριµένα:
i. Οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου
(ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό µεταφοράς χύµα
αλεύρου, ισοθερµικά βυτία αναγκαία για τη µεταφορά του
γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης,
βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς ελαιοπυρήνα και
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε
γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεµπορία
προϊόντων, οχήµατα για τη µεταφορά των ζωικών
υποπροϊόντων προς τις µονάδες αδρανοποίησης). Το
ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου.
ii. Μέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις
ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
- Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από
αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP, BRC
GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ).
- ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης (όπως αγορά fax,
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας,
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
περιφερειακών
µηχανηµάτων, φωτοτυπικών, συστηµάτων ασφαλείας
εγκαταστάσεων,
συστηµάτων
πυροσβεστικής
προστασίας εγκαταστάσεων).
- Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων,
µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές
σχετικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες
σκοπιµότητας.
- Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού
και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών,
δικαιωµάτων
διανοητικής
ιδιοκτησίας,
εµπορικών
σηµάτων, δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας)
του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της
εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήµανση).
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν και
εξοφληθούν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
ένταξης. Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται
επιλέξιµες
και
συγχρηµατοδοτούνται
εάν
έχουν
πραγµατοποιηθεί µετά την 01.01.2014.
Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται και
καθοριστική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των
δαπανών.
Κριτήρια Βαθµολόγησης
1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας, όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, κτλ.
3. Προστασία του περιβάλλοντος, συµβολή στο µετριασµό
και στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή (όπως
εξοικονόµηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).
4. Χρήση καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών.
5. Χωροθέτηση της επένδυσης λαµβάνοντας υπόψη τα
συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα, τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από
τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ή και τις RIS3.
6. Ποσοστό δαπανών σχετικών µε τη χρήση-εγκατάστασηεφαρµογή συστήµατος εξοικονόµησης ύδατος.
7. Αύξηση θέσεων απασχόλησης.
8. Τύπος επιχείρησης (πολύ µικρή-µικρή-µεσαία, µεγάλη).
9. Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου.
10. Εξωστρέφεια επιχείρησης.Για τη βαθµολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων ως προς τη συµβολή τους στο
περιβάλλον δεν λαµβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι

υποχρεωτικές από την κείµενη νοµοθεσία για τη λειτουργία
του συγκεκριµένου έργου.
Υποβολή Προτάσεων
Η
υποβολή
των
αιτήσεων
στήριξης
–φακέλων
υποψηφιότητας, πραγµατοποιείται Ηλεκτρονικά, µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Οι αιτήσεις στήριξης και οι φάκελοι υποψηφιότητας, θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/05/2017 έως 18/08/2017.
Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση
ένταξης της πράξης.
Οι δικαιούχοι αιτήσεων που επιλέχθηκαν προς στήριξη
υποχρεούνται να προσκοµίσουν εντός δέκα (10) εργασίµων
ηµερών:
α) αντίγραφο κίνησης (extrait)του τραπεζικού λογαριασµού
που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης
από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει
κατατεθειµένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει
επιλέξιµου
χρηµατοδοτικού
σχήµατος,
προκειµένου
να
τα
χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης.
β) Τα δικαιολογητικά ένταξης που αναφέρονται στην
πρόσκληση.
Αίτηµα πληρωµής
Το αργότερο εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της
απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο υποµέτρο,
οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών και
να υποβάλουν αίτηση πληρωµής ή να έχουν αιτηθεί και
λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά
τους έξι µήνες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Είναι
δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της
παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν (ΕΕ) 1305/ 2013. Το
µέγιστο ύψος της προκαταβολής την οποία έχουν δικαίωµα
να αιτηθούν οι δικαιούχοι µετά την ένταξη της πράξης τους,
ανέρχεται σε ποσοστό 50% της δηµόσιας ενίσχυσης που
υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης.
Απασχόληση
Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ
οφείλουν να έχουν δηµιουργήσει τις θέσεις εργασίας που
προκύπτουν από την απόφαση ένταξής, ένα έτος µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης και να τις διατηρήσουν για τρία
(3) χρόνια από τη στιγµή της δηµιουργίας τους.
Προσφυγές – Τροποποιήσεις
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή
προσφυγή ηλεκτρονικά, µέσω του ΠΣΚΕ κατά των
αποτελεσµάτων του Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού
Ελέγχου, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία δηµοσιοποίησής του.
Οι δικαιούχοι µπορούν να αιτηθούν την ανάκληση ένταξής
τους στο ΠΑΑ 2014 – 2020, µε την υποβολή σχετικού
αιτήµατος.
Οι ενταγµένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται µε την
υποβολή σχετικού αιτήµατος (π.χ. τροποποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, παράταση του
χρονοδιαγράµµατος, αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου,
αλλαγή δικαιούχου της πράξης, µεταβολή του
χρηµατοδοτικού σχήµατο
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