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ΜΕΤΡΟ 9:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Μέτρο έχει ως στόχο τη συσπείρωση των παραγωγών
σε οµάδες ή οργανώσεις στον τοµέα της γεωργίας που θα
τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν από κοινού τις
προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική
τους δύναµη, να διευρύνουν τον αριθµό των πιθανών
αγοραστών και να µειώσουν το ανά παραγωγό κόστος
παραγωγής.
Μέσω του µέτρου θα επιχειρηθεί να αλλάξει η υφιστάµενη
κουλτούρα της µη συνεργασίας εφόσον στο πλαίσιο µετεξέλιξης του αγροτικού ιστού είναι πλέον αναγκαία προκειµένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς αλλά και
των ραγδαίων παγκόσµιων εξελίξεων.
Το Μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειµένου να ενθαρρύνει
τη σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών στους
τοµείς της γεωργίας, µε σκοπό:
• την προσαρµογή της παραγωγής και των προϊόντων
των παραγωγών που είναι µέλη αυτών των οµάδων
και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
• την από κοινού διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά,
συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασµού χονδρεµπόρων,
• τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση µε τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα,
• τη µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδοµών και,
• άλλες δραστηριότητες που µπορούν να διεξάγονται από
οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη
δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εµπορίας και
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτοµίας.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι
οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά τη δηµοσίευση του
ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ
Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες φυτικής παραγωγής είναι δέκα (10), για τις οµάδες ζωικής παραγωγής
πέντε (5) και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και
ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθµ.
397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/τ.Β’/24-02-2017), όπως
ισχύει.
Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν µόνο µία αίτηση
στήριξης ανά ΑΦΜ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των δικαιούχων είναι:
• Να έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια.
• Στην περίπτωση που η Οµάδα / Οργάνωση αποτελεί
σαφώς οριζόµενο µέρος νοµικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου, να λειτουργεί µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.
ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή επιχορήγησης. Το ποσό
στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους
για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της οµάδας / οργάνωσης παραγωγών και αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας
εµπορεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας ή της
οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα, ως ακολούθως:
• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο
εµπόριο κατά το 1ο έτος µετά την αναγνώριση,
• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο
κατά το 2ο έτος µετά την αναγνώριση,
• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο
κατά το 3ο έτος µετά την αναγνώριση,
• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο
κατά το 4ο έτος µετά την αναγνώριση,
• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο
κατά το 5ο έτος µετά την αναγνώριση.
Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου (οµάδας ή οργάνωσης)
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000€.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Οι δικαιούχοι προκειµένου να ενταχθούν στο πλαίσιο
του Μέτρου 9 θα πρέπει να υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών, το οποίο
θα έχει γεωργικό προσανατολισµό και θα περιλαµβάνει σαφείς και µετρήσιµους στόχους µε περιγραφή των ενεργειών (µέτρα / δράσεις) για την επίτευξη
αυτών. Οι στόχοι του επιχειρηµατικού σχεδίου οµαδοποιούνται σε δύο οµάδες: Οµάδα Α και Οµάδα Β.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΑ
Το µέτρο δύναται να συνδυαστεί µε άλλα µέτρα του
ΠΑΑ και ιδιαιτέρως µε:

Οι στόχοι της Οµάδας Α είναι οι εξής:
• Αύξηση του όγκου παραγωγής.
• Αύξηση της αξίας παραγωγής.
• Καθετοποίηση της παραγωγής.
• ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής.
• Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο
εµπόριο και πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποιότητας” (π.χ. πιστοποιηµένη βιολογική παραγωγή, προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις και
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη παραγωγή).
• Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και
εµπορίας, καθώς και της αποδοτικότητας της χρήσης
των µέσων παραγωγής είτε µε αντικατάσταση του
φυτικού κεφαλαίου (µε εξαίρεση τις ετήσιες καλλιέργειες), είτε µε αντικατάσταση εξοπλισµού ή απόκτηση
νέου ή µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών ή βελτίωση
ή/και επέκταση υφιστάµενων.
• Εφαρµογή νέων πρακτικών / τεχνικών, µεθόδων ή/και
προϊόντων στη γεωργία, κτηνοτροφία.
• Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειµµάτων και αποβλήτων (στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής).
Οι στόχοι της Οµάδας Β είναι οι εξής:
• Ενέργειες προβολής και προώθησης.
• Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειµµάτων και αποβλήτων (στην περίπτωση της φυτικής παραγωγής).
• Συµµετοχή σε µέτρα / δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και του κλίµατος.
• Συµµετοχή σε µέτρα / δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας
και χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών.

• ∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης:
Η οµάδα ή οργάνωση παραγωγών µπορεί να
συµµετέχει στο Μέτρο 1 ώστε να αποκτήσει επαγγελµατική κατάρτιση και δεξιότητες, µέσω επιµορφωτικών
µαθηµάτων, εργαστηρίων και ατοµικής καθοδήγησης.
Επιπλέον, προβλέπονται βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές
για διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και
επισκέψεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
• Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων:
Η οµάδα ή οργάνωση παραγωγών µπορεί να ενισχυθεί
µέσω του Μέτρου 3 για τα πάγια κόστη που απορρέουν
από τη συµµετοχή της σε ένα ενωσιακό ή εθνικό σύστηµα ποιότητας καθώς και για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική αγορά.
• Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις:
Η οµάδα ή οργάνωση παραγωγών µπορεί να ενισχυθεί
µέσω του Μέτρου 4.1.1 για επενδύσεις σε υλικά ή/και
άυλα στοιχεία.
• Συνεργασία:
Στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 16 η οµάδα ή
οργάνωση παραγωγών µπορεί να είναι µέλος των
Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης
Καινοτοµίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και στον τοµέα των
τροφίµων και στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών
πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συµβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Οι στόχοι που θα τεθούν βάσει του επιχειρηµατικού σχεδίου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας από την Οµάδα Α και
τουλάχιστον ένας από την Οµάδα Β.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΑΑ
Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα | Τηλ.: 210 5275100
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ
Λ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα | Μονάδα Συνεργασίας & Καινοτοµίας | Τηλ.: 210 5275204, 210 5275220, 210 5275084
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540
Χρήσιµες συνδέσεις:
www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr

