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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
α) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

β) 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. 

γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς 

το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 
Το κάθε επενδυτικό πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους 
και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β. 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις νομικού δικαίου που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε 
τουριστικές δραστηριότητες και τα επενδυτικά τους σχέδια συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με 
τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.  
 
Στην παρούσα δράση δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν με την μορφή της εταιρείας αστικού 
δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. 
 
 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων : Από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων: 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα 

χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης 

 



 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 

 
• ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής) 

 

• ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 

 
• ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:Πράσινη μετάβαση 

α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια: 

αα)  Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής 

απόδοσης. 

ββ)  Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 

γγ)   Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει 

για κάθε κατηγορία οχημάτων. 

δδ)  Επενδύσεις σε ΑΠΕ 

εε)   Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. 

στ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος 

 

• ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού 

Προσκόμιση μνημονίου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες με έδρα ή 

υποκατάστημα  εντός της Περιφέρειας υλοποίησης στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον δράσεις: 

αα)  Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας. 

ββ)  Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες. 

γγ)   Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. 

 

• ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 

• Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα πρέπει να αφορούν σε αρχική 
επένδυση  

• Σε περίπτωση συγχώνευσης κύριων ή/και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων  η συγχώνευση 
συνοδεύεται με ποιοτική αναβάθμιση 

 
 
 
 
 
 
 



 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού 
 

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος  αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμεν  
επιλέξιμος προϋπολογισ  

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ 
Μεγάλες 500.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ 

 
 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, διαμορφώνονται σύμφωνα 
με τον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2: Καθορισμός έντασης περιφερειακών ενισχύσεων, ανά Περιφέρεια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Περιοχές 
παρέμβασης 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

Βόρειο Αιγαίο  
 

Ενισχυόμενες περιοχές 
που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του 
άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο 
α) της Συνθήκης 

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% 
Πελοπόννησο (πλην της   

35% 50% 50% 

Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50% 
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50% 
Ανατολική Αττική / Δυτική 
Αττική 
    

Ενισχυόμενες περιοχές 
που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του 
άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο 
γ) της Συνθήκης 

25% 35% 45% 

Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 

 

 
 



 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 
 
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:  
 
 
Α: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:  
 

1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων  εντός του χώρου της 

μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα 

οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 

εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης  

6. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 

7.  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. 

 
 
 
Β:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:  
 

1. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

2. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις  

3. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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