ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
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Στόχοι είναι :
α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής,
γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της
ανθρώπινης υγείας.
Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
επιλέξιμους κλάδους:
Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
Γάλα
Αυγά
Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
Ζωοτροφές
Δημητριακά
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)
Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και
μεγάλες επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας,
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της
εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.1 αφορούν:
1. 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 %.
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες της μονάδας.
3. 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. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται
εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
i.
Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου απαραίτητα. Το
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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).
5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους
οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard,
GLOBALG.A.P. κλπ)
6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
7. 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.
8. 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).
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Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ (εκατόν
είκοσι εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:
Κατώτατος αιτούμενος
Ανώτατος αιτούμενος
προϋπολογισμός
προϋπολογισμός
600.000,00 €

5.000.000,00 €

β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου
προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3α (εκτός μικρών νησιών Αιγαίου) & 59§3β
καν. 1305/2013
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΗΠΕΙΡΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ
50%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3α καν. 1305/2013
(μικρά νησιά Αιγαίου όπως ορίζονται στον καν. 229/2013)
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)

75%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3γ & 59§3δ καν. 1305/2013
ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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40%
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Επιχορήγηση/
Διάρκεια

Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

α) Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης
και μπορεί να τροποποιείται με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Εφαρμογών ή πριν τη λήξη της, μετά από αίτημα του
δικαιούχου. Αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης μέχρι τη στιγμή που
εκπληρώνονται οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην
απόφαση ένταξής της.
β) Για τις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί, από τον αντίστοιχο
δικαιούχο, τελική αίτηση πληρωμής εντός του χρονικού διαστήματος που
προσδιορίζεται στην Απόφασης Ένταξης της Πράξης στην οποία περιλαμβάνονται
και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ.
Οι υποβολές ξεκινούν στις 16 Μαΐου 2017 και λήγουν στις 02 Οκτωβρίου 2017.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της
επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.
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