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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΞΗ 2014-2020 

Τπομζτρο 4.2.1: «τήριξη  για επενδφςεισ  ςτη μεταποίηςη, εμπορία ή  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 

Δράςη 4.2.1: «Μεταποίηςη, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με  τελικό προϊόν  εντόσ  του 

Παραρτήματοσ  Ι  τησ  υνθήκησ  για  τη  Λειτουργία  τησ  Ευρωπαϊκήσ  Ζνωςησ  (γεωργικό προϊόν). 

 
υνολικόσ προχπολογιςμόσ Δράςησ: 120 εκατ. ευρϊ 

Αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ: 600.000,00 € - 5.000.000,00 € 
Ποςοςτά ενίςχυςησ: 40%-75% 

Περιοχή εφαρμογήσ: όλθ θ Ελλάδα  
Περίοδοσ Τποβολήσ: 16/05-18/08/2017 

τόχοι τησ Δράςησ  

Η  δράςθ αφορά  ςτθ  ςτιριξθ  των  επιχειριςεων  που  δραςτθριοποιοφνται  ςτθ  μεταποίθςθ  /  εμπορία και / ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 

προϊόντων, με ςτόχο τθ(ν):  

 αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων των ενιςχυόμενων κλάδων, κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι.  

 ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και διαδικαςιϊν  φιλικϊν προσ το περιβάλλον, που 

περιορίηουν το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 

 διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κακϊσ και θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 
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Δικαιοφχοι 

Πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ  επιχειριςεισ  κατά  τθν  ζννοια τθσ  ςφςταςθσ  2003/361/ΕΚ  τθσ  Επιτροπισ,  κακϊσ  και  μεγάλεσ  επιχειριςεισ.  

Είναι  επιλζξιμθ  κάκε μορφι  επιχείρθςθσ  που  ζχει  υποχρζωςθ  τιρθςθσ  βιβλίων       ι       κατθγορίασ, με  εξαίρεςθ τισ επιχειριςεισ που  

λειτουργοφν υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ  αςτικοφ δικαίου και τθσ κοινοπραξίασ. 

Επιλζξιμεσ δραςτηριότητεσ 

Στο   πλαίςιο   τθσ   Δράςθσ   είναι   επιλζξιμεσ   προσ   ςτιριξθ   δραςτηριότητεσ ίδρυςησ και  εκςυγχρονιςμοφ, με  ι  χωρίσ  μετεγκατάςταςθ,  

μονάδασ  όπωσ  και  δραςτθριότθτεσ ςυγχϊνευςθσ μονάδων. Η αίτθςθ ςτιριξθσ αφορά παραγωγι προϊόντων εντόσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ 

Συνκικθσ με αξιοποίθςθ πρϊτθσ φλθσ εντόσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ. 

Ωσ   εκςυγχρονιςμόσ   μονάδασ   νοείται   θ   αντικατάςταςθ   ι/και   θ   ςυμπλιρωςθ μθχανολογικοφ  εξοπλιςμοφ  όπωσ  θ  επζκταςθ  

δυναμικότθτασ  (εφόςον  καλφπτεται  από  τισ απαραίτθτεσ  κάκε  φορά  αδειοδοτιςεισ)  ενεργϊν  και  ανενεργϊν  μονάδων. 

Ενιςχυόμενοι Κλάδοι 

 Κρζασ – πουλερικά –κουνζλια. 

  άλα. 

 Αυγά. 

 Σθροτροφία – μελιςςοκομία – ςαλιγκαροτροφία – διάφορα ηϊα. 

 Ζωοτροφζσ. 

 Δθμθτριακά. 

 Ελαιοφχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 

 Οίνοσ. 

 Οπωροκθπευτικά, ακρόδρυα, ξθροί καρποί. 
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 Άνκθ (ενδεικτικά: τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων). 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 

 Σπόροι & Πολλαπλαςιαςτικό Υλικό. 

 Ξφδι (ενδεικτικά: παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ). 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  

i. Καταςκευι ι βελτίωςθ κτθριακϊν υποδομϊν, απόκτθςθ ι βελτίωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπου οι εκτάςεισ γθσ είναι επιλζξιμεσ 

μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ (Εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτιρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%). 

ii. Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ μονάδασ. 

iii. Αγορά,   μεταφορά   και   εγκατάςταςθ   εξοπλιςμοφ,   ςυμπεριλαμβανομζνου   και   του εξοπλιςμοφ  εργαςτθρίων  ςτο  βακμό  που  

εξυπθρετεί  τθν  λειτουργία  τθσ  μονάδασ.  Ο εξοπλιςμόσ  παραγωγισ  ενζργειασ  από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και 

επεξεργαςίασ αποβλιτων, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δεν ενιςχφεται ωσ μεμονωμζνθ δράςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ 

παραγωγικισ επζνδυςθσ. Δαπάνεσ για τθ ςφνδεςθ με  δίκτυα  θλεκτροδότθςθσ,  υδροδότθςθσ,  τθλεφωνίασ,  γεωκερμίασ  ενιςχφονται 

εφόςον πραγματοποιοφνται εντόσ των ορίων του οικοπζδου. 

iv. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων (πχ οχιματα μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου απαραίτθτα  για  τθν  λειτουργία  τθσ  επζνδυςθσ,  

προκειμζνου  να διαςφαλίηεται  θ ποιότθτα και θ υγιεινι του προϊόντοσ, ζωσ 10% του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου, 

οχιματα/μζςα εςωτερικισ  μεταφοράσ που  καλφπτουν  τισ  ανάγκεσ  τθσ  επζνδυςθσ - περονοφόρα, ανυψωτικά) 

v. Απόκτθςθ  πιςτοποιθτικϊν  διαςφάλιςθσ  ποιότθτασ  από  αρμόδιουσ  οργανιςμοφσ  (όπωσ ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS 

FoodStandard, GLOBALG.A.P.  κλπ) 

vi. Δαπάνεσ  εξοπλιςμοφ  επιχείρθςθσ  (όπωσ  αγορά  fax,  τθλεφωνικϊν  εγκαταςτάςεων, δικτφων  ενδοεπικοινωνίασ,  θλεκτρονικϊν  

υπολογιςτϊν  και  περιφερειακϊν  μθχανθμάτων, φωτοτυπικϊν,   ςυςτθμάτων   αςφαλείασ   εγκαταςτάςεων,   ςυςτθμάτων   

πυροςβεςτικισ  προςταςίασ εγκαταςτάςεων) 



 

Λοχαγού Μαρινέλη 3-5 / τ.κ. 71202 / Ηράκλειο Κρήτης / τηλ: 2810 284333 / fax: 2810 289800 

web site: www.synergasia.com.gr  /  e-mail: info@synergasia.com.gr  

- 4 - 

vii.  ενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ  αρχιτεκτόνων,  μθχανικϊν  και  

ςυμβοφλων,  αμοιβζσ  για  ςυμβουλζσ  ςχετικά  με  τθν περιβαλλοντικι  και  οικονομικι  βιωςιμότθτα,  ςυμπεριλαμβανομζνων  των  

δαπανϊν  για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 

viii. Άυλεσ  δαπάνεσ  όπωσ  απόκτθςθ  ι  ανάπτυξθ  λογιςμικοφ  και  αποκτιςεισ  διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ,   αδειϊν,   δικαιωμάτων   

διανοθτικισ   ιδιοκτθςίασ,   εμπορικϊν ςθμάτων,   δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα αγοράσ για 

τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ) 

 


