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Τι είναι Καινοτομία? 
«Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται με επιτυχία» 

(EIP-AGRI) 

«εμπορική αξιοποίηση της καινούργιας ιδέας ως 
εργαλείο της επιχειρηματικότητας » 

• Νέα ιδέα (αφορά σε τεχνολογική ή μη, οργανωτική 
ή κοινωνική καινοτομία) ή κάποια υφιστάμενη ιδέα 
που εφαρμόζεται κάτω από καινούργιες συνθήκες 
(γεωγραφικές, περιβαλλοντικές, κ.λπ.), 

• Αποτέλεσμα έτοιμο προς άμεση εφαρμογή 

• Δυνατότητα εφαρμογής σε ευρύ πεδίο. 



Νέο μέτρο ΠΑΑ 2014-2020 

Μέτρο 16: Συνεργασία  

Υπο-μέτρο 16.1-2: Στήριξη για τη δημιουργία και 
λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. 

Υπο-μέτρο 16.4: Στήριξη Οριζόντια και κάθετη 
συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές 
καθώς και δραστηριότητες προώθησης. 

Υπο-μέτρο 16.5: Στήριξη για 

συνεργασία για  περιβαλλοντικά 

έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές 

και δράσεις για κλιματική αλλαγή. 

 

 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 
1305/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Βασικό άρθρο: 35 

Επίσης άρθρα:  55-57 

 



Στόχος Μέτρου 16 

Η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό  : 

 

• Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων) στον τομέα των τροφίμων, των 
τοπικών κυρίως προϊόντων αλλά και καθώς επίσης και  

• Την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και 
πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
στην  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  



 
Μέσα από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα δοθεί η 

ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων διεργασιών για:  

 
• Την  παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων  

• Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος και εν γένει του κόστους 
των εισροών  για οικονομικό  όσο και περιβαλλοντικό όφελος 
(μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση 
νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις 
τοπικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την 
υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων)   

• Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων 
γεωργικών προϊόντων 

 



• Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής 
παραγωγής  είτε για την παραγωγή ζωοτροφών είτε για την 
παραγωγή ενέργειας 

• Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών 
χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και την συμβολή 
τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως 
τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών 
θερμίδων)   

• Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων 
της ελληνικής κτηνοτροφίας όπως για  παράδειγμα του 
γίδινου γάλακτος.  

• Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και 
την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση των φτωχών 
σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών 

 



Υπο-μέτρο : Μ16.1/16.2: ‘Ίδρυση & λειτουργία 
επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

Δράση 1: ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων 
των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας 

Δράση 2: υλοποίηση του επιχειρηματικού  

σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων  

των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και  

τη βιωσιμότητα της γεωργίας   

(υλοποίηση πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων-διεργασιών-τεχνολογιών, παραγωγικές 
επενδύσεις) 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Σχήματα συνεργασίας με νομική οντότητα στην 
οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος 
και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας.  

Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.)  ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 
γεωργίας  

Υποστήριξη σε νέες επιχειρησιακές ομάδες 
αλλά και υφιστάμενες που ξεκινούν μία νέα 
δραστηριότητα 

 



Επιχειρησιακή Ομάδα (Ε.Ο.) ΕΣΚ 

• Απαρτίζεται τουλάχιστον 
από 2 μέλη   

• τουλάχιστον 1 μέλος 
δραστηριοποιείται στους 
τομείς της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, ή/και των 
τροφίμων 

• Διαμεσολαβητής 
(Innovation broker) 
αναλαμβάνει το ρόλο της 
αρχικής διασύνδεσης 
(οποιοδήποτε μέλος η 
εξωτερικός συνεργάτης) 

 

 

Γεωργοί 

Ερευνητές, 
Πανεπιστή

μια 

ΜΜΕ στους 
τομείς της 
γεωργίας – 
κτηνοτροφί

ας και 
τροφίμων 

Σύμβουλοι 

ΜΚΟ 
ομάδα δρώντων, οι 

οποίοι εργάζονται από 
κοινού σε ένα καινοτόμο 

έργο και παράγουν 
συγκεκριμένα 
αποτελέσματα 



Μ16.1/16.2 

Βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Ο. ΕΣΚ:  

• Η δραστηριοποίηση σε θέματα που αφορούν στο 
γεωργικό/κτηνοτροφικό και στον τομέα τροφίμων εφόσον τα 
παραγόμενα προϊόντα αποτελούν προϊόντα του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης της ΕΕ 

• Υποχρέωση για κατάρτιση και υποβολή επιχειρηματικού 
σχεδίου (έως 3 έτη) 

• Δυνατότητα ενίσχυσης στόχων – τομέων της εθνικής και των 
περιφερειακών RIS 

• Η υποχρέωση για διάδοση των αποτελεσμάτων, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο (βλ Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο) όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσω του δικτύου ΕΣΚ)   

      

 



Μ16.1/16.2 

Επιλέξιμες 
δαπάνες 

Τα κόστη για 
την :  

  

υλοποίηση του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου  

(όπως, κόστος χρήσης μηχανημάτων, 
ανθρωποημέρες για την προσαρμογή ή τη 

δοκιμή της εφαρμογής, δαπάνες προώθησης 
αποτελεσμάτων, επενδυτικές δαπάνες για 
παραγωγικές επενδύσεις του Μέτρου 4 ) 

ίδρυση των Ε.Ο. ΕΣΚ & την προετοιμασία του 
Επιχειρηματικού τους σχεδίου  

(όπως, εμψύχωση, μελέτες, innovation 
broker, λειτουργικές δαπάνες συνεργασίας) 

100% ποσοστό ενίσχυσης 

100% ποσοστό ενίσχυσης για την 
πιλοτική εφαρμογή της νέας πρακτικής 

60-90 % ποσοστό ενίσχυσης για 
παραγωγικές επενδύσεις 

(προσαύξηση σε σχέση με Μέτρο 4) 

ΌΧΙ ΕΡΕΥΝΑ 



Μέγιστο Ύψος χρηματοδότησης 



Υπομέτρο Μ16.5/16.1: ‘Συνεργασία για 
περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές 

πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή 

Δράση 1:  δημιουργία συνεργασιών με σκοπό  

την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν 
σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Δράση 2: στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με 
σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για 
κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και 
αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές 



Μ16.1/16.5: 

Βασικά χαρακτηριστικά:  

• Αντίστοιχο με το Υπομέτρο Μ16.1/16.2 

• Διαφορετικό μέγιστο ύψος χρηματοδότησης :  

 

 

 



Υπο- μέτρο Μ16.4: ‘Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές καθώς  

και δραστηριότητες προώθησης. 

Δράση 1: δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων  

αλυσίδων εφοδιασμού  

Δράση 2: δημιουργία  τοπικών αγορών (Αγορών 
Παραγωγών – Farmers’ Markets) 
 

 

 



Μ16.4 

Βασικά χαρακτηριστικά:  

• Δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο 

• Δικαιούχοι:  Είναι  Συνεργασίες που θα συσταθούν και  θα 
έχουν νομική οντότητα  σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική 
Νομοθεσία. Ειδικά η στήριξη των τοπικών αγορών θα 
υλοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για Αγορές 
Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν 
αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων 

• Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν θα είναι νέες και 
σκοπό θα έχουν τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο 
καταναλωτικό κοινό χωρίς  να παρεμβάλλονται περισσότεροι 
του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.  

 



Μ16.4 

Επιλέξιμες 
δαπάνες  

Τα κόστη για 
την : 

υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου   

(όπως άμεσα κόστη, δαπάνες ενεργειών προώθησης) 

οργάνωση και το συντονισμό της συνεργασίας & 
την προετοιμασία του Επιχειρηματικού  

Σχεδίου  

(όπως εμψύχωση, μελέτες, innovation broker, 
λειτουργικές δαπάνες συνεργασίας)  

100% ποσοστό ενίσχυσης 

Έως 100 % ποσοστό ενίσχυσης 
Εφαρμογή de minimis 

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας ανέρχεται σε 150.000 €. 
 



Άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-20 με 
συνέργειες για την καινοτομία 

• Μ1 Δράσεις μεταφοράς γνώσης & ενημέρωσης  & Μ2 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης  
– Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των συνεργασιών 

• Μ4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού & Μ6 Ανάπτυξη 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων 
– Χρήση των καινοτόμων προσεγγίσεων σε επενδυτικά ή επιχειρηματικά 

σχέδια (ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο Μέτρο 16) 

• Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) 
– Στα πλαίσια ΕΑΔ  θα λειτουργήσει Υποδίκτυο Καινοτομίας με στόχο την 

ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και την υποβοήθηση – 
διευκόλυνση της ενθάρρυνσης και δημιουργίας των Επιχειρησιακών 
Ομάδων ΕΣΚ (όπως σημείο επαφής ενδιαφερομένων, εξεύρεση εταίρων και 
εκπόνηση του σχεδίου δράσης)  και την προώθηση της καινοτομίας. Οι Ε.Ο. 
θα υποβάλουν αναφορές προς το ΕΑΔ σχετικά με τα αποτελέσματα των 
ενεργειών τους.  

 



Διάχυση Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 

• Για τα αποτελέσματα συνεργασιών του Μ16 θα 
πραγματοποιείται η διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο από 
τους φορείς των συνεργασιών όσο και από το ΕΑΔ και τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 

• Επιπλέον, οι επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ θα διαδίδουν τα 
αποτελέσματά τους και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του 
Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον 1 δράση διάδοσης και 
κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας 
του Δικτύου ΕΣΚ.    

• Προκειμένου να διασφαλισθεί η διάδοση των  

αποτελεσμάτων των συνεργασιών ιδίως μέσω της 
επιχειρησιακής ομάδας ΕΣΚ ή άλλης συνεργασίας, η 
αποπληρωμή θα πραγματοποιείται εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί η διάδοση αυτών. 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 
 

Χρήσιμες Συνδέσεις 
http://www.agrotikianaptixi.gr/ -  

νέο ΠΑΑ 2014-20  
(ειδικά κεφάλαιο 8: Περιγραφή Μέτρων) 

 
http://ec.europa.eu/eip/agriculture  

 
http://www.ead.gr  

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture
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http://www.ead.gr/

