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«Γενετική Βελτίωση Ζώων»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων
ζώων

•

Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα
από παραγωγικά συστήματα που

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. Ωριμότητα πρότασης / Κάλυψη Ιδιωτικής
Συμμετοχής (βεβαίωση μέσου τραπεζικού
υπολοίπου μηνός, φορολογηθέντα αποθεματικά,
αύξηση κεφαλαίου, πρόθεση ή έγκριση
δανειοδότησης, έκδοση ομολογιακού δανείου)

2. Σύμπραξη φορέων
3. Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ :
• Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην
o Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου και
αλυσίδα αξίας
τεκμηρίωση της νόμιμης σύστασης και
λειτουργίας του
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
o Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου
ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση
o Στοιχεία απασχόλησης ΕΜΕ
βελτιωμένων φυλών ζώων
Επενδυτικό σχέδιο
• Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
o Κόστος υλοποίησης σχεδίου
κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων
o Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
o Προβλέψεις βιωσιμότητας του επενδυτικού
φυλών ζώων
σχεδίου
• Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη
4. Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών με εκτροφές για
διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω
βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή
βελτιωμένων φυλών ζώων
γάλακτος, αυγών κ.λπ., δράσεις που συμβάλλουν
στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής
κτηνοτροφίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων (προϊόντα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
γενετικής βελτίωσης) για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας
προάγουν την ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρείες
των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,
Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων
γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων, Οργανισμός ερευνών και
διάδοσης γνώσεων
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6
μηνών και όχι πέραν της 31/05/2025

Ηλεκτρονική Υποβολή:
06/06/2022 - 30/09/2022
Προϋπολογισμός Δράσης:
14.702.000,00 €

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

• Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε ενσώματα και
άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε δράσεις κατάρτισης και
ενημέρωσης, πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των
προϋποθέσεων
• Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και
ενημέρωσης
• Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών
προϊόντων.

Διαδικασία Αξιολόγησης:

➢ Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: στη διοργάνωση
διαγωνισμών, εκθέσεων και δημοσιεύσεις για να
άμεσης διαδικασίας
ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία
συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή
προέλευση.
➢ Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων είναι έξοδα
συμμετοχής, ταξιδιού και έξοδα για τη μεταφορά των ζώων, των δημοσιεύσεων και
δικτυακών τόπων που αναγγέλλουν το γεγονός, το μίσθωμα των εκθεσιακών χώρων και
περιπτέρων και τα έξοδα εγκατάστασης και αποσυναρμολόγησής τους και συμβολικά
έπαθλα αξίας έως 1000 ευρώ ανά έπαθλο και ανά νικητή διαγωνισμού.
➢ Οι επιλέξιμες δαπάνες για δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινού για τα γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνουν το κόστος δημοσιεύσεων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, σε δικτυακούς τόπους και με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε
ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση και σε δαπάνες για τη διάδοση επιστημονικών
γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας
Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της

•

•

Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα, που αφορούν σε δαπάνες
κατάλληλου προσωπικού (μόνιμου και μη μόνιμου) συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των
οδοιπορικών και εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών παρακολούθησης και τήρησης
γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων παραγωγικών αγροτικών ζώων. Ενισχύσεις για γονοτυπικό
έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων, προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε
κίνδυνο τη βελτίωση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλεισθούν από την αναπαραγωγή.
Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
•
•

Από 500.000,00 € έως 2.000.000,00 € για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Από 500.000,00 € έως 1.000.000,00 € για μεγάλες επιχειρήσεις

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ;
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 Συμβουλευτικη.
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