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Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία Το Μέλλον
και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό
της Αγροτικής Ανάπτυξης

Η στήριξη έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της επίτευξης υψηλών επιπέδων ποιότητας, της ενσωμάτωσης καινοτομίας,
της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος.
Καθοριστικής σημασίας της στήριξης των επενδύσεων είναι τόσο η διατήρηση όσο
και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα
και στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:
• Κρέας
• Γάλα
• Αυγά
•	Μεταποίηση λοιπών ζωικών προϊόντων (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
• Οίνος
• Οπωροκηπευτικά
• Άνθη
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
• Ξύδι
Οι επενδύσεις που ενισχύονται είναι κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις,
μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις
μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ.

Δικαιούχοι
Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις αλλά
και σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Είδος στήριξης
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης ενώ μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ποσά και ποσοστά στήριξης
Ενισχύονται επενδύσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 10.000.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι για τελικό γεωργικό προϊόν:
• Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 75%
•	Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη 50%
• Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική 40%
Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (μέχρι ποσοστού 90%)
στις περιπτώσεις:
•	δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών και
•	υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 16 (Συνεργασία)
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Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις
εξής κατηγορίες:

•	Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης πε-

ριουσίας. Η αγορά γης είναι επιλέξιμη μόνο όταν
δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της
επένδυσης.

•	Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•	Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία
της μονάδας.

•	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

•	Αγορά καινούριων οχημάτων (όπως ισοθερμικών βυ-

τίων, οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων, μέσα εσωτερικής μεταφοράς
που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης, οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς
τις μονάδες αδρανοποίησης).

•	Απόκτηση
σμούς.

πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανι-

•	Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
•	Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετι-

κέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της
εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση),
άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά
ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της
επένδυσης λογισμικού.

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

