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Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( γεωργικό προϊόν)
Προϋπολογισµός : 120.000.000 €
Ποσοστό Επιδότησης : Από 40 - 75 % µε δυνατότητα προσαύξησης κατά 20 µονάδες
Επιδοτούµενος προϋπολογισµός : Από 600.000€ έως 5.000.000 €
Ηµεροµηνία Υποβολής : 16/5/2017 έως 2/10/2017
Διάρκεια Υλοποίησης : Ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης
Υποχρεωτικά Κριτήρια :
1. Το αργότερο ένα χρόνο από την ηµεροµηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να έχουν
προβεί σε έναρξη υλοποίησης και να έχουν υποβάλει ένα αίτηµα πληρωµής ή ένα αίτηµα
παράτασης.
2. Να τηρείται το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης
3. Οι δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να καταρτισθούν σύµφωνα µε την Δράση 1.1 στήριξη
για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισής και απόκτησης προσόντων
4. Απόδειξη ιδίας συµµετοχής σύµφωνα µε το επιλέξιµο χρηµατοδοτικό σχήµα
5. Άδεια λειτουργίας – εγκατάστασης και δόµησης, όπου απαιτείται
6. Συµβολαιογραφική πράξη ή µισθωτήριο 10ετίας.
7. Οικονοµοτεχνική µελέτη από Γεωπόνο και Οικονοµολόγο , οι οποίοι είναι µέλη των αντίστοιχων
επιµελητηρίων.
Πλεονεκτήµατα:
1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης:
1. Για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις , ένα έτος µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να έχουν δηµιουργηθεί
οι θέσεις εργασίας που ορίζονται από την απόφαση ένταξης και να διατηρηθούν για τρία χρόνια.
Για τους λοιπούς δικαιούχος η διατήρηση προσωπικού ορίζεται σε πέντε χρόνια.
2. Λοιπές µακροχρόνιες δεσµεύσεις υφίστανται αλλά δεν προσδιορίζονται

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.
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Το µέγεθος της επιχείρησης δύναται να είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και µεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές :
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1, είναι επιλέξιµη κάθε µορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης
βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου
και της κοινοπραξίας.
Επιλέξιµοι κλάδοι:
Οι επιλέξιµοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ως εξής:
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 (όπως τυποποίηση και εµπορία ανθέων)
11. Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά
12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
13. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
Επιλέξιµες δράσεις:
Ίδρυση και εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας και δραστηριότητες συγχώνευσης
µονάδων υπό τις παρακάτω εξαιρέσεις /προϋποθέσεις:
1. Η αίτηση αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης µε αξιοποίηση
πρώτης ύλης
2. Δεν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων
3. Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιµη µόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναµικότητα µέχρι
400 τόνους κρέατος
4. Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιµη µόνο σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές
5. Εκσυγχρονισµός νοείται η αντικατάσταση ή και συµπλήρωση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως
η επέκταση δυναµικότητας.
Προϋπολογισµός ανά Θεµατική Ενότητ
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Ποσοστά Επιδότησης Ανάλογα Με Την Περιφέρεια

Δηµόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική
και Εθνική) (%)
Περιφέρεια
% ενίσχυσης ανεξαρτήτου
µεγέθους και νοµικής µορφής
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

50

Κ. Μακεδονία

50

Ήπειρος - Θεσσαλία

50

Δ. Ελλάδα & Ιόνια

50

Πελοπόννησος

50

Κρήτη

50

Β & Ν Αιγαίο

75

Αττική , Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία

40

Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται
άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, 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. Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που επιθυµούν να ενισχυθούν
στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραµµα ως
συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκοµίζουν σχετική απόφαση µε το ποσοστό χρηµατοδότησής
τους, προκειµένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηµατοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.
Στοιχεία 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% ή 15% για τις
εγκαταλελειµµένες και πρώην
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που
περιλαµβάνουν κτήρια

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

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.
- 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.
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Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών
A. Ως ηµεροµηνία επιλέξιµων δαπανών (υλοποίηση και εξόφληση) ορίζεται ο χρόνος µετά την
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
B. Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες και συγχρηµατοδοτούνται εάν έχουν
πραγµατοποιηθεί µετά την 01.01.2014 (άρθρο 65 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013).

