ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέο πρόγραμμα «Μεταποίηση, εμπορία ή και
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020»
Τομέας:

Μεταποίηση

Δημόσια Δαπάνη:

€ 30.000.000

Ποσοστό Ενίσχυσης :

20% - 50%

Αιτούμενος Π/Υ:

600.000€ έως 3.000.000€

Υποβολή αιτήσεων:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 13/07/2017 12/10/2017 με
δυνατότητα
οριστικοποίησης
από 20/07/2017

Πεδίο εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

Φορείς και Δράσεις που ενισχύονται
Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε
προϊόν μη γεωργικό, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να
αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω.
Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς
μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:


Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος



Ζυθοποιία



Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά
προϊόντα)



Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων



Μονάδες πυρηνελαιουργείων



Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής
προέλευσης



Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσμετολογίας και διατροφής
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Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών



Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής



Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών
ειδών διατροφής



Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες



Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Σε ποιους απευθύνεται
Σε Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει
υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της
κοινοπραξίας.

Όροι και προϋποθέσεις
Δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις
σύμφωνα με άρθρο 2 σημείο 14 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.
Που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο και των
αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και
δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού
Που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν
στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
Που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
Με αιτούμενο προϋπολογισμό εκτός των ορίων που αναφέρονται στην
πρόσκληση.
Που αφορούν επενδύσεις, για τις οποίες η έναρξη εργασιών έχει γίνει πριν
την υποβολή της αίτησης στήριξης με αποτέλεσμα να μην πληρείται ο
χαρακτήρας κινήτρου.
Που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.

1

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος τζίρος
δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. € και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. €.

2

9.

Νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν
έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της.
10. Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί
εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής
ή του ΔΕΚ [(Καν. (ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι
οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που
συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν
εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.

Τι χρηματοδοτείται
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της
ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν
υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες της μονάδας.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και
του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της
μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας,
δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης,
υδροδότησης,
τηλεφωνίας,
γεωθερμίας
ενισχύονται
εφόσον
πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα
οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την
λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η
υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο
προϊόν/υποπροϊόν).
Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης
(όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους
οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard,
GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής
αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή
την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
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8.

9.

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για
συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του
προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος
(συσκευασία, σήμανση).

Περίοδος υποβολής
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται κατά το διάστημα
13/7/2017 έως 12/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 20/07/2017.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα, Τηλ. 210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
- Φαξ 210 5275268
Βασιλική Παπακανέλλου, 210 2124324, ax5u079@minagric.gr
H αναλυτική πρόσκληση εδώ
Ιστοσελίδα δημοσίευσης:
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=80b7b0e690b99b
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