ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 123A: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Μέτρου είναι η βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, μέσω της
στήριξης επενδύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,
Προσωπικές εταιρίες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής
νομοθεσίας)
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
α) Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
β) Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους
γ) Επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερο από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ.

ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Στο παρόν μέτρο υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:
Κρέας, Γάλα, Αυγά – πουλερικά, Μέλι, Σηροτροφεία– άλλα είδη, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος,
Οπωροκηπευτικά. Άνθη, Ζωοτροφές, Σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, Φαρμακευτικών και αρωματικών
φυτών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ





Ποσοστό επιχορήγησης: 40-65% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης (Ανατ.
Μακεδονία - Θράκη: Μικρές και Μεσαίες 50%, Μεγάλες 25%, Μικρά νησιά του Αιγαίου 65%)
Προϋπολογισμοί έργων: Από 100.000€ μέχρι 10.000.000€.
Ελάχιστη ίδια συμμετοχή: 25%

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 7.10.11 μέχρι 28.12.2011

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού

Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο
τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,

Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες
πέραν των παραπάνω δαπανών.

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,
απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
επισήμανση).

Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).

Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας
των εγκαταστάσεων.

Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000 ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
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