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Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Ενισχυόμενη 
δράση 

Στο  πλαίσιο  της  εν  λόγω  Δράσης  ενισχύονται  αιτήσεις  στήριξης  από  μεταποιητικές 
επιχειρήσεις,  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  στη  παραγωγή  γεωργικών  προϊόντων  με 
αξιοποίηση πρώτης ύλης γεωργικού προϊόντος. 

Δικαιούχοι  Η Δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία πρώτης ύλης στους παρακάτω τομείς: 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια  
o σφαγεία  βοοειδών‐χοιρινών‐αιγοπροβάτων  (ίδρυση  μόνο  σε  νησιωτικές 

περιοχές και δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος) 
o πτηνοσφαγεία  (ίδρυση  σφαγείων  πουλερικών  είναι  επιλέξιμη  μόνο  σε 

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές) 
o παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας 
o παραγωγή αλλαντικών 
o μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων 

 Γάλα 
o επεξεργασία γάλακτος 
o παραγωγή προϊόντων γάλακτος 
o παραγωγή τυριών 
o παραγωγή γιαούρτης 

 Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών) 
 Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια) 
 Ζωοτροφές  (όπως  παραγωγή  μιγμάτων  ζωοτροφών  για  οικόσιτα  και  γουνοφόρα 

ζώα) 
 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών) 
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 
 Οίνος 
 Οπωροκηπευτικά 
 Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
 Ξύδι  (π.χ.  παραγωγή  ξυδιού από οίνο,  από φρούτα  και  άλλες  γεωργικές  πρώτες 

ύλες) 

Είναι  επιλέξιμη  κάθε  μορφή  επιχείρησης  (πολύ  μικρή,  μικρή,  μεσαία  ή  μεγάλη 
επιχείρηση),  η  οποία  έχει  την  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. 

Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης υποχρεούνται να καταρτισθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Δράση 1.1 “στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 
προσόντων” του ΠΑΑ 2014‐2020. 

Έχουν  τη  δυνατότητα  να  υποβάλουν  αίτηση στήριξης  οι φορείς  που  είχαν  ενταχθεί  στο 
προηγούμενο  ΠΑΑ  2007–2013,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  φυσικό  και  οικονομικό 
αντικείμενο  της  επένδυσης  αυτής  έχει  ολοκληρωθεί  και  έχει  παραληφθεί  από  την 
αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αίτηση  στήριξης  που  θα 
υποβληθεί  στο  πλαίσιο  του  ΠΑΑ  2014–2020,  θα  περιλαμβάνει  δαπάνες  που  δεν  έχουν 
ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο προηγούμενο ΠΑΑ 2007–2013 ή σε άλλο πρόγραμμα. 
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Επιλέξιμες δαπάνες  Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:  

 Απόκτηση  ή  βελτίωση  της  ακίνητης  περιουσίας,  όπου  οι  εκτάσεις  γης  είναι 
επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 
Για  εγκαταλελειμμένες  και  πρώην  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  που  περιλαμβάνουν 
κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. 

 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 
 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 

της μονάδας. 
 Αγορά,  μεταφορά  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού.  Στις  δαπάνες  αυτές 

συμπεριλαμβάνεται  και  ο  εξοπλισμός  εργαστηρίων  στο  βαθμό  που  εξυπηρετεί  την 
λειτουργία  της  μονάδας,  ο  εξοπλισμός  παραγωγής  ανανεώσιμης  ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά 
ως τμήμα της συνολικής επένδυσης. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην 
προμήθεια  του  εγκεκριμένου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  από  άλλη  εταιρεία  από 
εκείνη  της  οποίας  την  προσφορά  επέλεξε  βάσει  της  εγκεκριμένης  μελέτης,  υπό  την 
προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. 
Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. 

 Δαπάνες  εξοπλισμού  επιχείρησης  (ενδεικτικά:  αγορά  fax,  τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων,  δικτύων  ενδοεπικοινωνίας,  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και 
περιφερειακών  μηχανημάτων,  φωτοτυπικών,  συστημάτων  ασφαλείας 
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). 

 Μέσα  εσωτερικής  μεταφοράς  που  καλύπτουν  τις  ανάγκες  της  επένδυσης  (όπως 
περονοφόρα, ανυψωτικά). 

 Αγορά  καινούργιων  οχημάτων  μεταφοράς  προϊόντων  ειδικού  τύπου  τα  οποία, 
σύμφωνα  με  την  εθνική  νομοθεσία,  θεωρούνται  απαραίτητα  για  τη  λειτουργία  της 
επένδυσης  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  ποιότητα  και  η  υγιεινή  του  προϊόντος 
(έως 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου). 

 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). 

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως όπως ISO, HACCP, BRC 
Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.). 

Στο  πλαίσιο  της  Δράσης  είναι  επιλέξιμες  προς  στήριξη  δραστηριότητες  ίδρυσης  και 
εκσυγχρονισμού,  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση,  μονάδας  όπως  και  δραστηριότητες 
συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις: 

 Ως  εκσυγχρονισμός  μονάδας  νοείται  η  αντικατάσταση  ή/και  η  συμπλήρωση 
μηχανολογικού  εξοπλισμού  όπως  η  επέκταση  δυναμικότητας  (εφόσον  καλύπτεται 
από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. 

 Οι  μετεγκαταστάσεις  και  οι  συγχωνεύσεις  μονάδων  συνοδεύονται  απαραίτητα  και 
από εκσυγχρονισμό αυτών. 
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Προϋπολογισμός   
 
 
 
 
 
Η δημόσια Ενίσχυση της 1ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€. 

Δράση 
Κατώτατος αιτούμενος και 

επιλέξιμος 
προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος και 
επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 

4.2.1  600.000 € 5.000.000 € 

Ποσοστό Ενίσχυσης   
Το ποσοστό ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 φαίνεται κάτωθι: 
 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

75%  50%  40% 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται +20%,  υπό  τον όρο ότι  η ανώτατη συνδυασμένη 
στήριξη  δεν  υπερβαίνει  το  90%,  στην  περίπτωση  δράσεων  που  συνδέονται  με 
συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 
16 Μαΐου 2017 και λήγει στις 18 Αυγούστου 2017. 
 

 Οι  δικαιούχοι  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  μία  αίτηση  στήριξης  ανά  ΑΦΜ  και  περιοχή 
υλοποίησης.  

 Η  αίτηση  στήριξης  που  υποβάλλει  ο  δικαιούχος  συνοδεύεται  από  φάκελο 
υποψηφιότητας  που  περιλαμβάνει  τεχνικοοικονομική  μελέτη  και  τα  δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

 

  


