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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, Ι.Κ.Ε.,
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) 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.
Οι δικαιούχοι πρέπει:
 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες,
 να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά
κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04),
 να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.,
 να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ,
 να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Για τον ολοκληρωμένο
χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων ισχύει η ανωτέρω δέσμευση,
 να καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα,
 να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και
δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου
κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης,
 να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και κοινοπραξίας,
 να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης

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
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ






Ποσοστό επιχορήγησης: 25-65% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του
προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης (Ανατ. Μακεδονία – Θράκη - Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
για προϋπολογισμούς έργων έως 1.500.00€ 50% ενίσχυση, 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 30.12.2013
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού
πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (όχι ως μεμονωμένη δράση)

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 και
του Ιονίου

Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής

Γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και άδειες πέραν
των παραπάνω δαπανών.

Απρόβλεπτα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες

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) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου
στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης

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

Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων
ασφάλειας των εγκαταστάσεων

Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 ΕΥΡΩ.

Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας

Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης
υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με
βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής
αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10
αριθ.2010/642/ΕΕ
Διευκρινίζεται ότι:

ΦΠΑ που συμψηφίζεται δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεστούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.
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