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Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας που 

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

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

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

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

κλιματική αλλαγή όσον αφορά τον στόχο του προγράμματος 

Μέλη: μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική 

οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί), Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Οργανισμοί, Λοιποί φορείς 

που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή σε δράσεις της συγκεκριμένης πρόσκλησης 

 Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει ως μέλος Επιχειρησιακής Ομάδας σε απεριόριστο 

αριθμό αιτήσεων στήριξης 

 Οι ΕΟ θα πρέπει να έχουν προβεί σε σύμφωνο συνεργασίας ή να έχουν ορίσει Συντονιστή 

Φορέα πριν την υποβολή αιτήματος στήριξης  

 Το αντικείμενο της ΕΟ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό 

έργο, να αφορά συγκεκριμένου προβλήματος με πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση 

μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε καινοτομία και να συμβάλλει στην παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας ή στην προστασία του περιβάλλοντος ή την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες: 

Υπομέτρο 16.1 - 16.2: Ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό 

τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή 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 
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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. 

 

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 
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Ένταση Ενίσχυσης: Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών εκτός των 

δαπανών παραγωγικής επένδυσης (Υπομέτρων 4.1, 4.2.1) με ένταση ενίσχυσης 60%-90% 

ανάλογα την περιφέρεια, την κατηγορία της περιοχής και τον τύπο του δικαιούχου. 

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου μπορεί να 

κατά μέγιστο να φτάσει τις 150.000€, 300.000€, 450.000€ για έργα περιφερειακού, εθνικού 

ή διακρατικού χαρακτήρα αντίστοιχα. 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 ως μέλους στην 

Ε.Ο. διεπαγγελματικής οργάνωσης 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. 

 

Διάρκεια: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι 

κατά ελάχιστο ένα (1) έτος και κατά μέγιστο τρία (3) έτη  

 

Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης στήριξης 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 06-06-2018 έως 03/09/2018 για τη Δράση 1 

 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.  

  

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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