Strategic Business Systems
Business Consulting

«Πράσινος Αγροτουρισμός»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην
αλυσίδα αξίας

•

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις
αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε
σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών
και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού
αγροτουρισμού

•

Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και
χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που
περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής

•

Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η
αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών
πόρων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1.
Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου /
Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής (βεβαίωση
μέσου
τραπεζικού
υπολοίπου
μηνός,
φορολογηθέντα
αποθεματικά,
αύξηση
κεφαλαίου,
πρόθεση
ή
έγκριση
δανειοδότησης,
έκδοση
ομολογιακού
δανείου)
2.
Νόμιμη σύσταση δικαιούχου,
3.
Πράσινη μετάβαση με τουλάχιστον μία
δράση σε επενδύσεις σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
υποδομές, προμήθεια οχημάτων που
συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
4.
Υλοποίηση
σχεδίου
βιωματικού
αγροτουρισμού με την προώθηση της τοπικής
γαστρονομία, της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς
μέσα
από
αγροτικές
δραστηριότητες και διασύνδεση με τοπικές
επιχειρήσεις και φορείς
5.
Βιωσιμότητα της επένδυσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
Νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που
ολοκληρώνουν τις
διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης
ενίσχυσης
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6
μηνών και όχι πέραν της 31/05/2025

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:
•
•

Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου
να
εξυπηρετούνται
οι ανάγκες της μονάδας
Ηλεκτρονική Υποβολή:
•
Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί
30/05/2022 - 30/09/2022
μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και
ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι
Προϋπολογισμός Δράσης:
τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών
49.006.000,00 €
CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των
50g/Km
Διαδικασία Αξιολόγησης:
•
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού,
Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της
συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
άμεσης διαδικασίας
στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
•
Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
(όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών,
συστημάτων
ασφαλείας
εγκαταστάσεων,
συστημάτων
πυροσβεστικής
προστασίας
εγκαταστάσεων). Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά
• Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται
και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και
σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές
παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.
Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους
οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα
οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που
καταναλώνει
• Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών,
εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την
ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν
έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην
οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η
ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ
Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
•
•
•

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
•
•

Από 500.000,00 € έως 7.500.000,00 € για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Από 500.000,00€ έως 12.500.000,00 € για μεγάλες επιχειρήσεις

ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Από 15% έως 55% ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ

Βόρειο Αιγαίο

30%

40%

50%

Κρήτη

30%

40%

50%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

30%

40%

50%

Κεντρική Μακεδονία

30%

40%

50%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

50%

Ήπειρος

30%

55%

50%

Θεσσαλία

30%

40%

50%

Ιόνια Νησιά

30%

40%

50%

Δυτική Ελλάδα

30%

40%

50%

Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)

35%

40%

50%

Π.Ε. Εύβοιας

40%

50%

50%

Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας)

35%

50%

50%

Π.Ε. Αρκαδίας

40%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική/Δυτική Αττική/Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

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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