ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 - Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης,
Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων
Σκοπός του Καθεστώτος
Η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και
εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά
σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα του.
Στις εν λόγω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες επίσης για χρηματοδότηση:
i.
Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση,
ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας.
ii.
Η τυποποίηση/συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και κρέατος
iii.
Η συγκέντρωση/πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος
iv.
Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων
v.
Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού
εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες)
Οι ειδικότεροι του στόχοι είναι:
• Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων
• Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
• Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά
και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων
• Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια
παραγωγή
• Η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
• Η εφαρμογή δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας καθώς και της παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και της μείωσης των
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
• Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Καθεστώτος είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Δικαιούχοι Α: μικρές, μεσαίες και μεγάλες - εργοδοτούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν
ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ – επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι Β: πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της δασοκομίας.
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Στους πιο πάνω Δικαιούχους περιλαμβάνονται:
α) Αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους
β) Επιχειρησιακές Ομάδες
Ποσοστό και ύψος χορηγίας
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% (για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων) πάνω στις επιλέξιμες
δαπάνες της επένδυσης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται
ως «Δικαιούχοι Α» και τις €200.000 για τους «Δικαιούχους Β». Στις περιπτώσεις Δικαιούχων Β που οι
επιχειρήσεις τους είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, το ανώτατο ύψος
χορηγίας θα φθάνει τις €300.000.
Επιλέξιμες Δαπάνες
(α) Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών (Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση
κτιρίων και υποστατικών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για δαπάνες μελέτης και επίβλεψης
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών κ.α)
(β) Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός (παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου/δοκιμών, αποθήκευσης,
διάθεσης, μεταφορικά μέσα διακίνησης των προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής
– περονοφόρα – forklifts, σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικά,
συστήματα αυτοματοποίησης, κλιματισμού, εξαερισμού, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α)
(γ) Μεταφορικά Μέσα για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.
(δ) Γενικά έξοδα (αμοιβές συμβούλων για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης, εάν απαιτείται,
δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων,
νοουμένου ότι συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου)
Σημαντικές Πρόνοιες
• Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης €20.000 για τους Δικαιούχους Α και €10.000 για τους
Δικαιούχους Β.
• Προτάσεις που θα υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επένδυση
(επιλέξιμες δαπάνες) θα είναι υψηλότερη από €100.000 ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε νέους
τομείς, επιλέξιμους στο Καθεστώς και προτάσεις από νέες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ύψους
επένδυσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη. Το κόστος διεκπεραίωσης
της τεχνοοικονομική μελέτης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
• Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν με δική τους ευθύνη στην υλοποίηση των επενδύσεων
μετά την υποβολή των Προτάσεων τους (και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που
δηλώνουν) και να τις ολοκληρώνουν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της
εγκριτικής επιστολής.
• Για επενδύσεις που αφορούν μηχανήματα/εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και γενικά έξοδα θα
πρέπει να προσκομίζονται προσφορές. Για αιτούμενες δαπάνες αξίας άνω των €30,000 θα πρέπει να
προσκομίζονται δύο (2) συγκρίσιμες προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές.
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