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ΜΕΤΡΟ 4: 
Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις για
την Ανάπτυξη Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2:

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία 
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

Η στήριξη έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
των τελικών ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων, 
με δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της 
αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, 
της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και 
διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει 
τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική 
ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκ-
συγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων 
παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μο-
νάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ. 

Είδος στήριξης
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.

Δράση 4.2.1: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και 
ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό (εντός του Παραρτήματος 
Ι της Συνθήκης)

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Κρέας, πουλερικά, κουνέλια

• Γάλα

• Αυγά 

• Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)

• Ζωοτροφές

• ∆ημητριακά 

• Ελαιούχα Προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

• Οίνος, ξύδι

• Οπωροκηπευτικά

• Άνθη 

• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό

Δικαιούχοι
Η στήριξη παρέχεται κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης
Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογι-
σμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 
10.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται έως 75% ανάλογα με 
την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (σε μικρά Νησιά Αιγαίου, 
λιγότερο αναπτυγμένες και λοιπές περιοχές). 

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (μέχρι 
ποσοστού 90%) στις περιπτώσεις:

›  δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων 
παραγωγών και 

›  δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» στο πλαίσιο υλο-
ποίησης επενδύσεων μεταποίησης μέσω του επιχειρηματικού 
τους σχεδίου.

Δράση 4.2.2: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός του Παραρ-
τήματος Ι της Συνθήκης) 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικά 
προϊόντα) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την 
περαιτέρω μεταποίησή τους. 

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Ζυθοποιία

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης 

• Αιθέρια έλαια

• Πυρηνελαιουργεία

• Αποσταγμάτα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από 
μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας) 

• Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών

• Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων της

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων

• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

• Επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα | Τηλ.: 210 5275100

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Εφαρμογών 
Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207 Α, 11253 Αθήνα | Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων | Τηλ.: 210 2124324, 210 2124323, 210 2124081

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540

Χρήσιμες συνδέσεις:
 www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr

Δικαιούχοι
Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 
€ και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 5.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

¨	Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 €, η 
ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1407/2013 (De minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται 
στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

¨	Για έργα άνω των 300.000 €, η ενίσχυση χορηγείται βάσει 
του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα 
με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκε-
κριμένο από την ΕΕ Περιφερειακό Χάρτη, όπως ισχύει κάθε 
φορά βάσει του οποίου τα ποσοστά διαμορφώνονται έως 
55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και έως 45% 
για μεσαίες επιχειρήσεις.

Δράση 4.2.3: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με τελικό προϊόν γεωργικό 
ή μη γεωργικό από επαγγελματίες αγρότες

Η δράση έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της καθετοποίησης 
της γεωργικής παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλ-
λευσης από τους ίδιους τους αγρότες, προκειμένου να δώσουν 
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν το 
εισόδημά τους.

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Κρέας, πουλερικά, κουνέλια

• Γάλα

• Αυγά

• Σηροτροφία, σαλιγκάρια

• Ζωοτροφές

• ∆ημητριακά

• Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

• Άνθη

• Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό 

• Οίνος, αμπελουργία, ξύδι

• Οπωροκηπευτικά 

• Ζυθοποιία

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από 
μαστίχα, γάλα γαϊδούρας)

• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης 

• Επεξεργασία καπνού 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται σε επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 
50.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 300.000 €.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι της ∆ράσης οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 
και στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.1 (Σχέδια βελτίωσης) δύναται να 
υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συ-
νολικό προϋπολογισμό) αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη ∆ράση 
4.2.3 έως 500.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται είτε έως 75% ανάλο-
γα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (σε μικρά Νησιά 
Αιγαίου, λιγότερο αναπτυγμένες και λοιπές περιοχές), είτε εμπί-
πτουν στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De 
minimis) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επι-
λέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Επιλέξιμες δαπάνες για τις δράσεις 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.3

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατη-
γορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυ-
πηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές 
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό 
που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για 
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την 
εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύ-
εται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ει-
δικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμό-
διες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων. 

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως 
ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκα-
ταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα 
ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, από-
κτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων δια-
νοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία ανα-
γνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς 
για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 
σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και 
έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).


