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Δράση 4.2.2_1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν)
Προϋπολογισµός : 30.000.000 €
Ποσοστό Επιδότησης : Από 20 - 50 %
Επιδοτούµενος προϋπολογισµός : Από 600.000€ έως 3.000.000 €
Ηµεροµηνία Υποβολής : 13/7/2017 έως 12/10/2017
Διάρκεια Υλοποίησης : Ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης και δεν μπορεί να ξεπερνά
την 31/12/2023
Υποχρεωτικά Κριτήρια :
1. Απόδειξη ιδίας συµµετοχής (µετά την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης )
2. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε αναπηρία.
Πλεονεκτήµατα:
1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης:
1. Στο πλαίσιο των µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους να λειτουργούν τουλάχιστον σε ποσοστό
60% της εγκεκριµένης δυναµικότητας σε ότι αφορά στο τελικό προϊόν της επένδυσης
2. Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ οφείλουν να έχουν δηµιουργήσει τις
θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την απόφαση ένταξής τους στο υποµέτρο, ένα έτος µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης και να τις διατηρήσουν για τρία (3) χρόνια από τη στιγµή της
δηµιουργίας τους.

Ποιούς Αφορά:
Ως επιλέξιµοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου ηµεροµηνίας ίδρυσης.
Προϋπόθεση είναι να έχει πραγµατοποιηθεί η έναρξη της επιχείρηση πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής.
Το µέγεθος της επιχείρησης δύναται να είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές :
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιµη κάθε µορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων
Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Εξαιρούνται οι : µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
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Επιλέξιµοι κλάδοι:
Οι επιλέξιµοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
8. Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
10. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής.
11. Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
12. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Ειδικά οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη µεταποίηση προϊόντος του παραρτήµατος Ι της ΣΛΕΕ
(γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήµατος Ι (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, µε
αποτέλεσµα να λαµβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήµατος Ι.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδοµή για την πρώτη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος
που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη, µπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος
επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του µεταποιηµένου προϊόντος που χρησιµοποιείται
ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης µεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση
που ο εν δυνάµει δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδοµή για την πρώτη µεταποίηση του γεωργικού
προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που
αφορούν και την πρώτη και τη δεύτερη µεταποίηση ή δαπάνες που αφορούν µόνο τη δεύτερη
µεταποίηση του προϊόντος αυτού.
Το τµήµα της επένδυσης που σχετίζεται µε την πρώτη µεταποίηση αφορά τις εξής κατηγορίες
επενδύσεων:
1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
2. Γάλα.
3. Αυγά.
4. Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
5. Ζωοτροφές.
6. Δηµητριακά.
7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
8. Οίνος.
9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων).
11. Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.
12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
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Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Δεν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
2. Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιµη µόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναµικότητα µέχρι
400 τόνους κρέατος.
3. Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιµη µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
4. 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. Κατ’εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση
µονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές µπορούν να προβούν σε
εκσυγχρονισµό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν µε την ίδια
δραστηριότητα και δυναµικότητα.
5. Στην περίπτωση εκσυγχρονισµού µονάδων παραγωγής ανόργανων συµπληρωµατικών
ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναµικότητας άνω του 20%. Οι µονάδες θα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
6. Οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από
εκσυγχρονισµό αυτών.

Επιλέξιµες δράσεις:
Δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και
δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις µονάδων, υπό τις εξής
προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:
1. Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιµο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
2. Οι ορισµοί των υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής κ.λ.π. θα
πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τη σχετική νοµοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β’)
3. Οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από
εκσυγχρονισµό αυτών

Προϋπολογισµός ανά Θεµατική Ενότητα
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Ποσοστά Επιδότησης Ανάλογα Με Την Περιφέρεια

Μέγεθος Επιχείρησης
Περιφέρεια

Μικρές & πολύ µικρές
επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Ηπείρου
Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου

50%

45%

Βορείου Αιγαίου
Κρήτη
Ιόνια Νησιά
Δυτική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι
Νότιο Αιγαίο
Βόρειος Τοµέας Αθηνών
Δυτικός Τοµέας Αθηνών
Κεντρικός Τοµέας Αθηνών

45%
35%
40%

40%

30%

20%

30%

Νότιος Τοµέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αφορά και δαπάνες πρώτης µεταποίησης αυτές ενισχύονται
µε βάση τα ποσοστά ενίσχυσης της δράσης 4.2.2 διότι η αίτηση ενίσχυσης είναι ενιαία και το τελικό
προϊόν δεν ανήκει στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης. ία µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων
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Επιλέξιµες Κατηγορίες Δαπανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδοµών.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
10%

Διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και εξοπλισµού
εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της
µονάδας. Ο εξοπλισµός παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας,
εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων δεν
ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής
επένδυσης.
Δαπάνες εξοπλισµού επιχείρησης
Αγορά καινούργιων εξειδικευµένων οχηµάτων και µέσων
εσωτερικής µεταφοράς

Εφόσον αιτούνται δαπάνες
που αφορούν την πρώτη
µεταποίηση το ποσοστό
ανέρχεται σε 10%.

Δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της
µονάδας.
Άυλες δαπάνες
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους
οργανισµούς
Ενδεικτικές Επιλέξιµες Δαπάνες:
Κτίρια και Εγκαταστάσεις Κατασκευή, Βελτίωση, Μετασκευές-Ανακαινίσεις κ.α.
- Μηχανήµατα και Εξοπλισµός Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, µηχανολογικός εξοπλισµός, εξοπλισµός
πυρόσβεσης και παρακολούθησης κ.α.
- Περιβαλλοντικές Δαπάνες Γεωθερµία, Φωτοβολταϊκά, Ανεµογεννήτριες, Επεξεργασία αποβλήτων
κ.α.
Εξειδικευµένα Οχήµατα και µέσα εσωτερικής µεταφοράς Φορτηγά σιλό, Ισοθερµικά Βυτία,
Ψυγεία, Περονοφόρα, Ανυψωτικά
- Δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας Αµοιβές Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων, Συµβούλων, Μελέτες περιβαλλοντικές και Οικονοµικές, Μελέτες σκοπιµότητας κ.α.
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- Άυλες Δαπάνες Συστήµατα Αυτοµατοποίησης CRM, ERP, συστήµατα µηχανοργάνωσης διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, εµπορικά σήµατα, ετικέτα προϊόντος, έρευνα αγοράς
για το προϊόν, (συσκευασία, σήµανση) κ.α.
- Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO , HACCP, BRC, IFS κ.α.

Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών
Ως ηµεροµηνία επιλέξιµων δαπανών (υλοποίηση και εξόφληση) ορίζεται ο χρόνος µετά την
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του
σχεδίου καθίσταται µη επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση.

