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«Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Ωριμότητα  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. Βιωσιμότητα της επένδυσης. Για τον 
προσδιορισμό της βιωσιμότητας της 
επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των 
επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην 
υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι: 
Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την 
επένδυση> 1, Καθαρό περιθώριο κέρδους του 
Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / 
συνολικότζίρο) > 1%, Εσωτερικός συντελεστής 
απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση 
για περίοδο 10 ετών > 10, Ικανότητα 
αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του 
Φορέα μετά την επένδυση < 2 

4. Επιλεξιμότητα επένδυσης, τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, οι ποικιλίες και τα είδη των φυτών ορίζονται 
από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα και οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται 
από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων 

Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 

και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε 

Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», 

εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα Δικαιούχοι δύνανται να 

κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που 

ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της 

βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, 

ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους 

παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης 

της παραγωγής 

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας των 

δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή 

τομέα 

• Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην 

αλυσίδα αξίας 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση 

νέων ποικιλιών 

• Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

• Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση 
δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι 
επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να 
τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και 
επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη 

οικονομοτεχνική μελέτη 

• Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα 
στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή δηλαδή 
Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και 
συγκεκριμένα: Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια 
και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων, προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – 
παλμέτα). 

• Νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή, σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν 
την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα 
να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό. Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια. 

• Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
μελέτηαπό Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των 
αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:                                     

➢ Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από 
τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: 
Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό 
βαθμό απωλειών κατ΄ έτος και τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και 
εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 

➢ Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις 
καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται 
για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής,, σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος και 
τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα 
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 

➢ Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων 
δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση 
(παλμέτα). 

• Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την 
περιβαλλοντική προστασία. Όταν για μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο 
επενδυτικό σχέδιο πριν από την  ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 

μηνών και όχι πέραν της 31/05/2025 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

28/07/2022 - 15/11/2022 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

166.720.000,00€ 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Από 40% έως 75% ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΜΕ 

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, 

Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 

Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική 

Μακεδονία 

50% 

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός 

από την Κρήτη και την Εύβοια) 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο 

75% 

Αττική 40% 

 

 

 

 

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. 


