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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας, για τη μεταφορά των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της 

αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους 

παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων. 

Πιο συγκεκριμένα τα δύο υπομέτρα στοχεύουν στην: 

Υπομέτρο 16.1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» 

 Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 

και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 

 Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (Project) των Επιχειρησιακών Ομάδων 

της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». 

Υπομέτρο 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 

δράσεις για την κλιματική αλλαγή» 

 Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό 

την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 

 Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (Project) των συνεργασιών με σκοπό 

την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων 

καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Στόχος της είναι η ανάπτυξη 

ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τομέα που "επιτυγχάνει περισσότερα από λιγότερα" και  

αποσκοπεί να  αποτελέσει  μια  λειτουργική  γέφυρα  μεταξύ  γεωργίας, βιοοικονομίας, επιστήμης, 

επιχειρήσεων και άλλων φορέων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, τόσο για το 

Υπομέτρο  16.1 – 16.2, όσο και για το  Υπομέτρο 16.1 - 16.5. Ωστόσο, στην περίπτωση του 

πρώτου υπομέτρου υπάρχει πρόβλεψη για έργα τα οποία έχουν περιφερειακό χαρακτήρα.  

Υπομέτρο 16.1 – 16.2 

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 

1.361.666 €, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». 

Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες για την 

υλοποίηση πιλοτικών έργων που αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που 
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χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, 

εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της 

κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού αποτελεί το εθνικό σκέλος. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Δράση 1  Δράση 2 

Εθνικό σκέλος  188.333€ 11.111.667€ 

Περιφερειακό σκέλος (ΣΥΝΟΛΟ):  1.173.333€  34.026.667€  

 Ανά Περιφέρεια:  

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη  116.667€  3.383.333€  

Κεντρική Μακεδονία  200.000€  5.800.000€  

Δυτική Μακεδονία  60.000€  1.740.000€  

Θεσσαλία  130.000€  3.770.000€  

Ήπειρος  73.333€  2.126.667€  

Ιόνια Νησιά  33.333€  966.667€  

Δυτική Ελλάδα  120.000€  3.480.000€  

Στερεά Ελλάδα  93.333€  2.706.667€  

Πελοπόννησος  123.333€  3.576.667€  

Αττική  33.333€  966.667€  

Βόρειο Αιγαίο  50.000€  1.450.000€  

Νότιο Αιγαίο  40.000€  1.160.000€  

Κρήτη  100.000€  2.900.000€  

 

Υπομέτρο 16.1 - 16.5 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη 

Δράση 1 σε 291.667€, για τη Δράση 2 σε 17.208.333€ και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Η διακρατική συνεργασία δεν 

αφορά στο Υπομέτρο 16.1 - 16.5. 

 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας 

φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. 

Οι ΕΟ θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) 

μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.  

 Να δραστηριοποιούνται είτε: α) σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα 

ή β) σε θέματα με αντικείμενο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική 

αλλαγή και ειδικότερα σχετικά με τον στόχο του προγράμματος. 

 Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε 

θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει 

έδρα στην ελληνική επικράτεια. 

 Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Επιχειρησιακής 

Ομάδας  

http://www.plano2.gr/


Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Ως 100% Επιδότηση για έργα έως και 450.000€               

 

 

 

planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

PHILIPPOS Business Center - Κτίριο A 

10χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών   

Πυλαία- 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

- Ο Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο., κατά προτίμηση όμως 

συνιστάται να είναι εκείνο το μέλος της Ε.Ο. του οποίου η συμμετοχή του ως ποσοστό 

στην Ε.Ο. έχει τη σημαντικότερη βαρύτητα. 

 Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού 

σχεδίου σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μέσω του δικτύου της ΕΣΚ  

 

Τα μέλη των ΕΟ μπορεί να είναι: 

 Ως προς τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας  

- μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί)  

- αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες 

παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) με εναρμονισμένη λειτουργία σύμφωνα 

με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

 Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και 

λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, Κοιν.ΣΕπ. κτλ.), είτε ως 

ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε 

 Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, - 

Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το 

νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) 

 Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:  

- Οι κύριες δραστηριότητες του φορέα δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του 

κοινοτικού δικαίου,  

- Υπάρχει στο καταστατικό του φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητες έρευνας,  

- Η συμμετοχή του φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη – οικονομική δραστηριότητα 

του φορέα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και 

χωρίς διακρίσεις βάση 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. 

 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν το πιλοτικό έργο σε εγκατάσταση των μελών της ομάδας 

τους, που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και στην περίπτωση 

υλοποίησης έργου με περιφερειακό χαρακτήρα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται το έργο. 

Επίσης, απαιτείται: 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος μέλους της Ε.Ο. ανάκτηση ενίσχυσης (ο ΕΦΔ δύναται να αναστείλει 

τη χορήγηση ενίσχυσης σε Ε.Ο. στην οποία συμμετέχει ως μέλος φορέας κατά του οποίου 

εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, βάσει της 

οποίας μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά). 

 Να μην τελεί μέλος της Ε.Ο. υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην 

έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. 

 Στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης 2 σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στα Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1, δικαιούχος πλέον δεν καθίσταται η Ε.Ο. αλλά 

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα υλοποιήσει την επένδυση και αποτελεί μέλος της Ε.Ο. 
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Για την υλοποίηση της παραγωγικής επένδυσης ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

αντίστοιχων Υπομέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020 εκτός των κριτηρίων επιλεξιμότητας και 

επιλογής. 

 

Επιλεξιμότητα δικαιούχων  

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης 

οι παρακάτω: 

 Μεμονωμένοι φορείς που δεν απαρτίζουν Ε.Ο. σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

παρούσας απόφασης. 

 Σχήματα συνεργασίας που δε διαθέτουν σύμφωνο συνεργασίας ή δεν έχουν ορίσει Συντονιστή 

Φορέα. 

 Υφιστάμενες Ε.Ο. που δεν ξεκινούν νέα δραστηριότητα αλλά συνεχίζουν κάποια 

δραστηριότητα που έχουν ήδη ξεκινήσει. 

 Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό 

έργο, δεν αφορά σε αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με πρακτική εφαρμογή ή 

στην εξερεύνηση μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε καινοτομία και δεν συμβάλλει στην 

παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας ή στην προστασία του περιβάλλοντος ή την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα ή σε πιλοτική εφαρμογή 

εξοπλισμού που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα έρευνας και αφορά σε προϊόντα, εξοπλισμό ή 

διαδικασία που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά. 

 Ε.Ο. με μέλη που ο ρόλος τους δεν είναι ενεργός ή σύμφωνος με το έργο που περιγράφεται 

στο επιχειρησιακό σχέδιο. 

 Ε.Ο. με μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής 

Απόφασης. 

 Ε.Ο. με μέλη νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συσταθεί κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης στήριξης. 

 Ε.Ο. που μεταξύ των δύο Δράσεων (Δράση 1 και Δράση 2) υποβάλουν διαφορετική πρόταση 

(φυσικό αντικείμενο) ή μεταβάλλουν τη συνεργασία από περιφερειακό σε εθνικό επίπεδο ή το 

αντίστροφο. 

 Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο δεν συμβάλλει στις προτεραιότητες της «ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» όσον αφορά στο Υπομέτρο 16.1-16.2 ή 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως προς το 

Υπομέτρο 16.1-16.5 

 Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο δεν συμβάλλει στις περιοχές εστίασης 1Α και 1Β και τουλάχιστον 

σε μία από τις περιοχές εστίασης για τα εν λόγω Υπομέτρα του εκάστοτε ισχύοντος ΠΑΑ, στις 

Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και στους στόχους του Μέτρου. 

 Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά 

κριτήρια των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, όπως αυτά διαμορφώνονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

 Ε.Ο. με μέλη φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή 

προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη 

πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ. 
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 Σχήματα συνεργασίας που έχουν χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτούνται ή έχουν υποβάλει κοινό 

επιχειρησιακό σχέδιο από άλλο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της παρούσας ή 

προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου για το ίδιο αντικείμενο. 

 Όσοι δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. 

 Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την παρούσα 

απόφαση. 

 

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες των ΕΟ στο πλαίσιο του Μέτρου 16 παρουσιάζονται για το κάθε 

Υπομέτρο Παρακάτω. 

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 προωθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών 

στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή 

παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως: 

 Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που 

απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες. 

 Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων. 

 Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της 

ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών. 

 Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών 

προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως 

τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων 

που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες. 

 Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας. 

 Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών. 

 Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωία και προστασία των παραγωγικών ζώων. 

 Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος. 

 Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και 

διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας 

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών 

παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, όπως: 

 Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών 

συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας. 

 Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, 

φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις 

τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για 

την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης). 

 Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών 

για την 

 Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού). 

 Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων. 
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Τα έργα υπό το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 μπορεί να έχουν περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό 

χαρακτήρα.  

Δεν είναι επιλέξιμη η διακρατικού χαρακτήρα συνεργασία στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 - 

16.5. 

Περιφερειακού χαρακτήρα είναι τα έργα που αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που 

χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, 

εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της 

κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

Εθνικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται έργα όταν η εφαρμογή σχεδίου δράσης ή επιχειρησιακού 

σχεδίου αφορά σε συνεργασία φορέων (λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μελών της Ε.Ο. που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας), πέραν της μίας Διοικητικής 

Περιφέρειας. Η συμμετοχή διεπαγγελματικής οργάνωσης στην ΕΟ καθιστά τη συνεργασία εθνικού 

επιπέδου. 

Διακρατικού χαρακτήρα είναι τα έργα  όπου η εφαρμογή σχεδίου δράσης ή επιχειρησιακού 

σχεδίου αφορά σε συνεργασία φορέων που προέρχονται και από άλλα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι το μέλος που δραστηριοποιείται σε θέματα που 

αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην 

ελληνική επικράτεια και η έδρα του Συντονιστή Φορέα να βρίσκεται στην Ελλάδα. 

 

5. Ένταση Ενίσχυσης 

 

Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση 

των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 

4.2.1).  

Επισημάνσεις που αφορούν τα έργα Μέτρου 4: 

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Υπομέτρα 4.1 “Στήριξη για 

επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” προσαυξημένη κατά 20 

ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 

90%. Δηλαδή με ένταση ενίσχυσης 60%-90% ανάλογα την περιφέρεια, την κατηγορία της 

περιοχής και τον τύπο του δικαιούχου. 

6. Ύψος Επένδυσης  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον γεωγραφικό χαρακτήρα του ΕΟ και του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση για κάθε μία από τις κατηγορίες ο προϋπολογισμός του έργου πρέπει 

να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά Δράση, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Αφορά σε: Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο (€) 

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει  

τοπικό χαρακτήρα  

5.000  145.000  150.000  

Το σύνολο της Χώρας  5.000  295.000  300.000  

Διακρατική Συνεργασία  5.000  445.000  450.000  
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7. Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη και αποτελεί κατ’ 

αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000,00 € 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης  

1 Κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης 

μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων 

 

2 Δαπάνες προσωπικού έως 50% του συνολικού π/υ 

3 Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του 

επιχειρησιακού σχεδίου 

έως 10% του συνολικού π/υ 

4 Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική 

εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) 

έως 15% του συνολικού π/υ 

5 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ 

ελεγκτή 

 

6 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες  

7 Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης 

παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 και 

συγκεκριμένα: 

 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, 
θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων  

 Αγορά και εγκατάσταση καινούριου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού  

 Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης 
της γεωργικής εκμετάλλευσης  

Μόνο εφόσον σχετίζονται με τα 

αποτελέσματα του πιλοτικού έργου 

ΚΑΙ  

τα εξαγόμενα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα από την εφαρμογή 

έχουν κριθεί θετικά 

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι μέλος 

της ΕΟ και όχι η ΕΟ στο σύνολό της 

 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης στήριξης 

 

8. Ίδια συμμετοχή 

 

Η μοναδική περίπτωση ίδιας συμμετοχής αφορά στην περίπτωση δαπανών που σχετίζονται με 

παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1). Σε αυτήν την περίπτωση η ένταση 

ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Υπομέτρα 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες 

μονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%, δηλαδή 

μεταξύ 60-90% ανάλογα την περιφέρεια, την κατηγορία της περιοχής και τον τύπο του 

δικαιούχου. 
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9. Υποβολή προτάσεων έργων 

 

Για τη Δράση 1 η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται 

η 06/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 03/09/2018. 

Στη Δράση 2 μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι  δικαιούχοι  που  εντάχθηκαν στο πλαίσιο  

της  Δράσης  1  και  οφείλουν  να υποβάλουν αίτηση στην ίδια Υπηρεσία που υπέβαλαν αίτηση 

στα πλαίσια της Δράσης 1. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα 

ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ. 

10. Διάρκεια υλοποίησης 

 

Η διάρκεια υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων προβλέπεται ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) 

έτους και μέγιστη χρονική διάρκεια  υλοποίησης τριών (3) ετών. 

Σε κάθε περίπτωση για τις πράξεις που θα επιλεγούν το φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί και να έχει υποβληθεί από τον αντίστοιχο δικαιούχο τελική αίτηση πληρωμής όχι 

αργότερα από τις 31/09/2023. 

11. Υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων 

 

Τα σημαντικά σημεία που αφορούν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

 Η διάδοση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου είναι 

υποχρεωτική σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EIP–

AGRI).  

 Για τη Δράση 2, η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρησιακού 

σχεδίου ξεκινά με την τελική αίτηση πληρωμής που αφορά στο πιλοτικό έργο. Στην 

περίπτωση που υλοποιείται παραγωγική επένδυση στο πλαίσιο των Υπομέτρων 4.1 και 

4.2.1 η ορθή εφαρμογή της επενδυτικής δαπάνης και η ολοκλήρωση της πράξης στο 

σύνολό της ξεκινά με την τελική αίτηση πληρωμής. 

 Με την ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (πιλοτικού έργου) και την επιτυχή 

τελική αίτηση πληρωμής η πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ως 

ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου νοείται η ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου  

όπως  αυτό  έχει προβλεφθεί στην αίτηση στήριξης και την απόφαση ένταξης, ανεξαρτήτως 

των αποτελεσμάτων, θετικών ή αρνητικών. 

12. Καταβολή ενίσχυσης 

 

Για την Καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αίτημα πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων από τον Συντονιστή φορέα.  

 Για τη Δράση 1, ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση πληρωμής μαζί με την αίτηση στήριξης. 
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 Για  τη  Δράση  2, ο δικαιούχος  μπορεί  να  υποβάλει  μέχρι  τρεις  (3)  αιτήσεις πληρωμής,  

μία  για  κάθε  έτος  υλοποίησης  του  επιχειρησιακού  σχεδίου  της συγκεκριμένης  δράσης,  

εφόσον  η  διάρκεια  του  επιχειρησιακού  σχεδίου προβλέπεται τριετής. Για επιχειρησιακά 

σχέδια μικρότερης διάρκειας οι δόσεις μειώνονται ανάλογα (π.χ. για επιχειρησιακό σχέδιο 

διάρκειας 2 ή 2,5 ετών οι δόσεις μειώνονται σε 2, κτλ.). 

 

Χορήγηση προκαταβολής 

Μόνο για το μέρος του έργου της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης 

είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής (μέχρι 50%  της  δημόσιας  ενίσχυσης  που  αφορά στην  

παραγωγική  επένδυση). Για την καταβολή της προκαταβολής είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

εγγυητικής επιστολής που να αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. 

 

13. Κρίσιμα Σημεία 

 

 Στη Δράση 2 μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι  δικαιούχοι  που  εντάχθηκαν  στο 

πλαίσιο  της  Δράσης  1  και  οφείλουν  να υποβάλουν αίτηση στην ίδια Υπηρεσία που 

υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της Δράσης 1. 

 Οι ΕΟ δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την πρότασή τους μεταξύ των Δράσεων, ή να 

μεταβάλλουν τη συνεργασία από περιφερειακό σε εθνικό επίπεδο και το αντίστροφο.  

 Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης στήριξης 

 Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον αρμόδιο ΕΦΔ ανάλογα με το αν η πρόταση 

χαρακτηρίζεται περιφερειακού, εθνικού ή διακρατικού επιπέδου. 

 Η Αίτηση Στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους 

υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) 

Μετά  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  οι  δυνητικοί  δικαιούχοι  οφείλουν,  εντός προθεσμίας 

δέκα (10) εργασίμων ημερών, να αποστείλουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΦΔ),  

υπογεγραμμένο  αποδεικτικό  κατάθεσης  της  αίτησης  στήριξης, όπως παράγεται από το 

ΠΣΚΕ. 

 Ο φάκελος υποψηφιότητας της αίτησης στήριξης όσον αφορά στη Δράση 1, πρέπει να 

περιλαμβάνει: i. Τυποποιημένη αίτηση, ii. Σχέδιο Δράσης, iii. Συμφωνητικό συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της ΕΟ. Ο φάκελος υποψηφιότητας της αίτησης στήριξης όσον αφορά 

τη Δράση 2, πρέπει να περιλαμβάνει: i. Τυποποιημένη αίτηση, ii. Επιχειρησιακό Σχέδιο, iii. 

Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΟ. 

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από όλους τους φορείς μέλη της ΕΟ της 

Δράσης 2 μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης 

προκειμένου να ενταχθούν, είναι τα ακόλουθα: 

- Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του 

Συντονιστή του Έργου (μόνο ο Συντονιστής φορέας) 

- Υπεύθυνη δήλωση 

- Πράξεις σύστασης επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, εταιρειών, ερευνητικών οργανισμών, 

ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, ή για  μεμονωμένους  παραγωγούς:  
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Ενιαία  Δήλωση  Εκμετάλλευσης  του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν 

έχει υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους. βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο 

ΜΑΑΕ, βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. 

- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, 

μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

- Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη νόμιμης κατοχής του ακινήτου επί του 

οποίου χωροθετούνται οι σχετικές επενδύσεις. 

- Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμετοχή ή την προηγούμενη συνεργασία των 

μελών της Ε.Ο. σε ένα (1) ανταγωνιστικό πρόγραμμα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον 

αγροδιατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε 

συγχρηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό. 

 

Πηγή: http://www.agrotikianaptixi.gr  
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Παράρτημα: Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων γίνεται χωριστά για τη Δράση 1 και τη Δράση 

2.  Παρακάτω παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για τα δύο Υπομέτρα και Δράσεις.  

 

Υπομέτρο 16.1 – 16.2  

 

Δράση 1 

 Δραστηριοποίηση της ΕΟ σε συναφή έργα   

 Συμπληρωματικότητα των ρόλων και των γνώσεων των μελών της ΕΟ 

 Αντιπροσωπευτικότητα της ΕΟ (συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδας 

παραγωγών κλπ.) 

 Σαφήνεια, η ορθότητα, η πληρότητα και η τεκμηρίωση της πρότασης 

 Ευκολία υλοποίησης της πρότασης στην πράξη και το αντίστοιχο κόστος 

 Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας που προκύπτει από αυτήν 

 Συμβολή του Γεωργικού προϊόντος στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

 Συμβολή του προϊόντος στις Εξαγωγές 

 

Δράση 2 

 Σαφήνεια με την οποία περιγράφονται οι Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ορθότητα 

και ακρίβεια της προτεινόμενης προσέγγισης 

 Προστιθέμενη αξία του Επιχειρησιακού Σχεδίου στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή στην 

ευκαιρία που αξιοποιεί 

 Αντιπροσωπευτικότητα της ΕΟ και βαθμός κάλυψης των επιμέρους κλάδων του 

αγροδιατροφικού τομέα 

 Σύνθεση της Ομάδας Έργου 

 Οργάνωση της Ομάδας Έργου και το σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης 

 Εμπειρία του Συντονιστή του έργου 

 Ρεαλιστική κατανομή των ενεργειών και ορθή ανάλυση προϋπολογισμού 

 Πρωτοτυπία της καινοτομίας 

 Βαθμός διαφοροποίησης σε σχέση με τα υφιστάμενα προϊόντα ή διαδικασίες 

 Ποιότητα και η καταλληλότητα του σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων 

 

Υπομέτρο 16.1-16.5 

 

Δράση 1 

 Δραστηριοποίηση της ΕΟ σε συναφή έργα   

 Συμπληρωματικότητα των ρόλων και των γνώσεων των μελών της ΕΟ 

 Αντιπροσωπευτικότητα της ΕΟ (συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδας 

παραγωγών κλπ.) 

 Σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και τεκμηρίωση της πρότασης 

 Ευκολία υλοποίησης πρότασης στην πράξη και κόστος υλοποίησης 

 Σημαντικότητα και εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – απειλής των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής 
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Δράση 2 

 Σαφήνεια με την οποία περιγράφονται οι Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ορθότητα 

και ακρίβεια της προτεινόμενης προσέγγισης 

 Σπουδαιότητα και εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – κλιματικής απειλής που 

στοχεύει να αντιμετωπίσει η πρόταση 

 Αντιπροσωπευτικότητα της Ε.Ο. και βαθμός κάλυψης των επιμέρους κλάδων του 

περιβάλλοντος 

 Σύνθεση της Ομάδας Έργου ως προς την συνάφεια της με το επιχειρησιακό σχέδιο 

 Οργάνωση της Ομάδας Έργου και σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης 

 Εμπειρία του Συντονιστή του έργου 

 Ρεαλιστική κατανομή των ενεργειών και ορθή ανάλυση προϋπολογισμού 

 Πρωτοτυπία της καινοτομίας 

 Βαθμός διαφοροποίησης σε σχέση με τα υφιστάμενα προϊόντα ή διαδικασίες 

 Ποιότητα και η καταλληλότητα του σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων 
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