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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενισχύσεις 170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία
και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Τη  δημοσίευση  της  Υπουργικής  Απόφασης  για  την  εφαρμογή  του  Μέτρου  «Στήριξη  για
επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος
Αγροτικής  Ανάπτυξης,  ανακοίνωσε  ο  Υπουργός  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Βαγγέλης  Αποστόλου,
κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη μονάδα της εταιρείας «Παλίρροια» στην Εύβοια.

Η  επίσκεψη  είχε  συμβολικό  χαρακτήρα,  καθώς,  όπως  εξήγησε  ο  Υπουργός,  η  αύξηση  της
προστιθέμενης αξίας για τη χώρα, μέσα από τέτοιες μεταποιητικές επιχειρήσεις που στηρίζονται
στην  ποιότητα,  χαρακτηρίζονται  από  εξωστρέφεια  και  προσφέρουν  θέσεις  εργασίας,  αποτελεί
στρατηγική στόχευση για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η νέα  Υπουργική  Απόφαση για  την  εφαρμογή  του Μέτρου,  η  οποία  διαμορφώθηκε  μετά  από
ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες, τόσο
για  ένταξη  των  επενδυτικών  σχεδίων  (χωρίς  γνωμοδοτική  επιτροπή  που  καθυστερούσε  τις
εντάξεις), όσο και την υλοποίησή τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες,
χωρίς να αφήνει περιθώρια για ερμηνείες.

Προτεραιότητα δίνεται στα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν απασχόληση, στις επενδύσεις που
υπάρχει  ελλειμματικότητα  μεταποιητικής  υποδομής,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  συγκριτικά
πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως αυτά προκύπτουν
από τον περιφερειακό σχεδιασμό ή τις μελέτες έξυπνης εξειδίκευσης.

Έμφαση δίνεται στην ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτή εκφράζεται ως δυνατότητα
διάθεσης  ιδίων  κεφαλαίων  για  την  έναρξη  υλοποίησης  του  επενδυτικού  σχεδίου  αλλά  και  ως
δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Ακόμη,  στα  επενδυτικά  σχέδια  που  αφορούν  σε  εκσυγχρονισμούς  υφιστάμενων μεταποιητικών
μονάδων δίνεται προτεραιότητα στον εξωστρεφή / εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης.

Με  την  προκήρυξη  που  αναμένεται  τις  προσεχείς  ημέρες  θα  δίνεται  η  δυνατότητα  οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά με απλή περιγραφή του επενδυτικού
σχεδίου,  με  την  οποία  θα  δίνεται  και  η  δυνατότητα  έναρξης  υλοποίησης  της  επένδυσης  και
επιλεξιμότητας των δαπανών με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στη συνέχεια θα δίνεται ένα εύλογο
χρονικό διάστημα (όχι  μικρότερο των 2 μηνών) για την προετοιμασία και  υποβολή του πλήρη
φακέλου.  
Επιπλέον, η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει διατάξεις για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων των ανειλημμένων υποχρεώσεων και δίνει λύσεις για την ολοκλήρωσή τους.



Στοιχεία για το Μέτρο της Μεταποίησης

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων.
Το  Μέτρο  της  μεταποίησης  έχει  στόχο  την  αύξηση  της  προστιθέμενης  αξίας  των  γεωργικών
προϊόντων,  την  ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας  και  χρήσης  νέων τεχνολογιών  αλλά και
διαδικασιών  φιλικών  προς  το  περιβάλλον,  τη  δημιουργία  θέσεων  εργασίας.  Η  παραγωγή  και
διάθεση ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων θα  ενισχύσει  τις  τοπικές  αγορές  και  την  τοπική
ανάπτυξη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να παραμείνει ο πληθυσμός στην
ύπαιθρο.

Ακόμη, νέος στόχος του Μέτρου είναι η ένταξη και των επαγγελματιών αγροτών προκειμένου να
μεταποιούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία έτσι
ώστε να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει εκτός από την κλασική μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν, που
ενισχυόταν μέχρι σήμερα και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό
όπως τα αποστάγματα, η ζυθοποιία, η παραγωγή αιθέριων ελαίων και προϊόντων κοσμετολογίας
(καλλυντικά) που είναι νέα δυνατότητα , αναμένουμε να δώσει νέα ώθηση στη μεταποίηση. Στους
επαγγελματίες αγρότες δίνεται η δυνατότητα της μεταποίησης με τελικό προϊόν γεωργικό ή μη
γεωργικό.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 125 εκατ. € σε κοινοτική συμμετοχή

Στη  μεταποίηση  με  τελικό  προϊόν  γεωργικό  ενισχύονται  τομείς  όπως:  Κρέατος,  γάλακτος,
αυγών,  μελιού,  ζωοτροφών,  ελαιούχων  προϊόντων  (εκτός  των  ιδρύσεων  ελαιοτριβείων),
δημητριακών,  οίνου,  φαρμακευτικών  και  αρωματικών  φυτών,  σπόρων  &  πολλαπλασιαστικού
υλικού.  
Δικαιούχοι είναι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 10 εκατ. € (υπάρχει η πρόταση το μέγιστο ύψος επένδυσης στην
προκήρυξη να διαμορφωθεί στα 8 εκατ. € έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια
με δεδομένο ότι η προκήρυξη θα είναι 100 εκατ. .€) . 

Ποσοστό ενίσχυσης:

75% Μικρά Νησιά Αιγαίου

50% Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

40% Λοιπές Περιοχές (Στ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική)

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι 90% στις επενδύσεις
που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών ενδυναμώνοντας το συνεργατισμό και
τη  συλλογικότητα  για  την  αξιοποίηση  των  πλεονεκτημάτων  από  την  αύξηση  των  οικονομιών



κλίμακας.  Η  πολιτική  αυτή  συνάδει  και  με  το  νόμο  μας  (Ν.  4384/2016)  για  τους  αγροτικούς
συνεταιρισμούς και τις μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου.

Επιλέξιμες  δαπάνες  (κοινές  για  όλες  τις  δράσεις)  αφορούν  κυρίως:  στην  κατασκευή,
εκσυγχρονισμό  των  μονάδων  μεταποίησης,  στην  απόκτηση  ή  εκσυγχρονισμό  του
μηχανολογικού  εξοπλισμού  τους  καθώς  και  στην  απόκτηση εξοπλισμού  για  την  παραγωγή
ενέργειας  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  για  την  εξοικονόμηση  ύδατος  και  επεξεργασίας
αποβλήτων,  στην  αγορά  οχημάτων  μεταφοράς  προϊόντων  ειδικού  τύπου  τα  οποία,  θεωρούνται
απαραίτητα  για  την  λειτουργία  της  επένδυσης  και  στις  γενικές  δαπάνες  αμοιβών  μηχανικών,
συμβούλων.

Μέτρο 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι
(μη γεωργικό προϊόν)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 35 εκατ. € σε κοινοτική συμμετοχή.

Ενισχύεται  η  μεταποίηση  και  εμπορία  τομέων  όπως: η  επεξεργασία  καπνού  για  παραγωγή
πούρων  ή  σιγαρίλος,  η  ζυθοποιία,  η  επεξεργασία  προϊόντων  κυψέλης,  η  παραγωγή  αιθέριων
ελαίων, τα πυρηνελαουργεία, η παραγωγή αποσταγμάτων, η παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας,
η αξιοποίηση παραπροϊόντων, επεξεργασία βάμβακος, καθώς και άλλες κλωστικές ίνες. 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (όχι οι μεγάλες)

Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 5 εκατ. € με κατώτατο όριο τις 100 χιλ. €

Ποσοστό  ενίσχυσης: για  τις  επενδύσεις  μέχρι  και  300.000€  η  ενίσχυση  εμπίπτει  στους
περιορισμούς του κανονισμού των de minimis οπότε το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%,
ενώ για επενδύσεις  άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες / μη επιλέξιμες δαπάνες όπως στο Μέτρο 4.2.1 παραπάνω

4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ / ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 10 εκατ. € σε κοινοτική συμμετοχή.

Ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων τόσο με τελικό προϊόν, γεωργικό όσο
και με τελικό προϊόν μη γεωργικό. Ειδικότερα ενισχύονται  οι  τομείς  όπως:  κρέατος,  γάλακτος,
οίνου,  ζυθοποιείας,  αποσταγμάτων,  φαρμακευτικών  και  αρωματικών  φυτών,  επεξεργασίας
προϊόντων κυψέλης

Δικαιούχοι: Επαγγελματίες αγρότες. 

Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 300 χιλ. € κατώτατο όριο τις 50 χιλ. € 

Η  δράση  αυτή  θα  εφαρμοστεί  συνδυαστικά  με  το  Μέτρο  των  σχεδίων  βελτίωσης  θέτοντας
αθροιστικά ανώτατο ύψος επένδυσης τις 500 χιλ. €.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το τελικό προϊόν αν αφορά γεωργικό ή μη όπως
στις αντίστοιχες δράσεις παραπάνω.


