Δράση 4.2.1 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με
τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό
προϊόν)»

Από τις 16 Μαΐου έως τις 18 Αυγούστου 2017 θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων στήριξης
και φακέλων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν)».

ΣΤΟΧΟΣ:
Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της εν λόγω
Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση πρώτης γεωργικής ύλης και
αφορούν δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση
μονάδας όπως και συγχώνευση μονάδων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
μεγάλες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:
75% ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο)
50% ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Κρήτη)
40% ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική)
Σημείωση : Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να ανέλθουν εως 90% υπό προϋποθέσεις.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών,
αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας,
αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων).
Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
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, ακρόδρυα, Ξηροί καρποί
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)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Αγορά γης ως 10% του προϋπολογισμού (για πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως 15%
του προϋπολογισμού)
Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της
μονάδας.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης
Αγορά καινούργιων οχημάτων
Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
Αμοιβές Συμβούλων
Άυλες δαπάνες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη στην
παραγωγή γεωργικού προϊόντος που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να
λαμβάνουν τελικά μη γεωργικό προϊόν.
Επίσης θα πρέπει, είτε να διαθέτουν οι ίδιοι την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του
γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, είτε να την δημιουργούν στο
πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του
γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που
αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιούνται μετά από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω συνδεσμο
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis-4-2/48051hproskl-4-2-1

