
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ &
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



ΣΤΟΧΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των
προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία
προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων
βιωματικού αγροτουρισμού.
Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων
τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των
φυσικών πόρων.
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Κάθε σχέδιο πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα στόχο και υποχρεωτικά τον 2ο.



NACE 55 ΚαταλύματαΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
NACE 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

NACE 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

NACE 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

NACE 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες 

NACE 93 Αθλητικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του

τουρισμού σε όλη την ελληνική επικράτεια.



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.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

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.

Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης,
απομακρυσμένης και έξυπνης διαχείρισης που οδηγεί σε

ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επενδυτικές δαπάνες για
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές
εκθέσεις 
(μίσθωση, εγκαστάσταση, διαχείριση περιπτέρου)

Δαπάνες για την προώθηση
της παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Όρια Προϋπολογισμού

500.000 € - 12.500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 € - 7.500.000 € για ΜΜΕ

Όρια Δαπανών Εντός του Προϋπολογισμού

Δαπάνες αγοράς οχημάτων έως 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
Άυλες δαπάνες έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ έως 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση
Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση
Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως 45% της επιλέξιμης δαπάνης,
για τις ΜΜΕ αυξάνεται στα 55%
Δαπάνες σε ΑΠΕ έως 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
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ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΕΙΔΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Παροχή χρηματικού ποσού ως ποσοστό των ενισχυόμενων
δαπανών.

Έναρξη Ενίσχυσης: προκαταβολή έως και του 100% της
δημόσιας χρηματοδότησης με εγγυητική επιστολή ή μετά
το πέρας του 1ου 3μήνου υλοποίησης.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Υλοποίηση Βιωματικού Αγροτουρισμού

Νομιμότητα Δικαιούχου

Πράσινη Μετάβαση

Βιωσιμότητα Επένδυσης



03
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Κτιριακές Εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου
συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
Μηχανολογικός Εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση
ενέργειας.
Οχήματα του ανώτερου διαθέσιμου προτύπου μέτρησης
εκπομπών ρύπων.
ΑΠΕ
Υποδομές & Εξοπλισμός που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ύδατος.
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απαιτείται τουλάχιστον μία από τις 5 δράσεις
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προώθηση τοπικής γαστρονομίας
Προώθηση τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς
μέσα από αγροτικές δραστηριότητες
Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις & φορείς
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απαιτείται τουλάχιστον μία από τις 3 κατηγορίες



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών 

(λόγω ανωτέρας βίας)

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.

ΠΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2310 56.67.67 Εσωτ. 6140

EMAIL 
athanasia@aplan.gr

WEBSITE
www.aplan.gr

http://www.aplan.gr/

