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ΣΤΟΧΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω
συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από
την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών
εργαλείων.
Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών,
αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
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Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η
πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού
δικαίου οι οποίες θα εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία για κατ’ ελάχιστον το 40% της αξίας
των ‘Α υλών που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικού ή μη γεωργικού
προϊόντος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού
δικαίου, οι οποίες θα εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%,
αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
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NACE 01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδήΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
NACE 10 Βιομηχανία τροφίμων

NACE 11 Ποτοποιία

NACE 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού

NACE 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

NACE 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες

+ Κωδικός Δραστηριότητας 
01.19.21.01 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών



Οι ενισχύσεις δεν παρέχονται
για δραστηριότητες τις οποίες
θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως
ο φορέας.

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου, πρέπει να γίνεται μετά την
υποβολή της γραπτής αίτησης
υπαγωγής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
Χαρακτήρας Κινήτρου



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Δημιουργία νέας
επιχειρηματικής μονάδας

Επέκταση της δυναμικότητας
υφιστάμενης επιχειρηματικής
εγκατάστασης >20%

Διαφοροποίηση παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή (αξία επιλέξιμων
δαπανών >200% λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται εκ νέου)

Διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή
παρεμφερής με εκείνη που ασκούταν προηγουμένως στην εγκατάσταση
(προσθήκη νέου τετραψήφιου NACE)

Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί
και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή
και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Όρια Προϋπολογισμού

2.000.000 € - 12.500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 € - 7.500.000 € για ΜΜΕ



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Δαπάνες για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία.

Οχήματα, με τα οποία διενεργούνται μεταφορές Α' υλών και προϊόντων, εντός του χώρου της μονάδας.

Κατασκευή, και εκσυγχρονισμός κτιριακών
εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων των κτιρίων, καθώς και
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Αγορά λογισμικών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, σχεδιασμός
προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κτλ.

Αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας,
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων,

φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

Οχήματα με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους (ηλεκτρικά ή με εκπομπή CO2 < 50 g/km).

Δαπάνες για την υπέρβαση των
εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για
την αύξηση του επιπέδου προστασίας του

περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών
προτύπων.

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Βαρέα Επαγγελματικά Οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών
CO2.

Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (ΑΠΕ).



ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με
τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης.

Μέσο υπόλοιπο των εταιρικών λογαριασμών
Φορολογηθέντων αποθεματικών από πραγματοποιηθέντα έσοδα
Αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου
Τραπεζικός Δανεισμός (Πρόθεση / Έγκριση)

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Νομιμότητα Δικαιούχου

Πράσινη Μετάβαση

Βιωσιμότητα Επένδυσης
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
Κτιριακές Εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου
συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
Μηχανολογικός Εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση
ενέργειας.
Οχήματα του ανώτερου διαθέσιμου προτύπου μέτρησης
εκπομπών ρύπων.
ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας.
Υποδομές & Εξοπλισμός που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ύδατος.
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Απαιτείται τουλάχιστον 1 δαπάνη από τις παραπάνω.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Συστήματα τηλε-ελέγχου 
Καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

1.
2.

Απαιτείται τουλάχιστον μία δαπάνη με σκοπό την ανάπτυξη
καινοτόμων  προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών
μεθόδων και διαδικασιών.



ΕΙΔΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το
100% της δημόσιας χρηματοδότησης, εντός χρονικού
διαστήματος 3 μηνών μετά την εγκριτική απόφαση, με χρήση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται
υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την
έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. (Τουλάχιστον 10%)

Παροχή χρηματικού ποσού ως ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (λόγω ανωτέρας βίας)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 
16/05/2022, ώρα 12:00 έως και 30/9/2022, ώρα 12:00



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2310 56.67.67 Εσωτ. 6127

EMAIL 
thanos@aplan.gr

WEBSITE
www.aplan.gr

http://www.aplan.gr/

