ΜΕΤΡΟ 4.2 - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων

Σκοπός

Tο εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων.
Στόχοι του Μέτρου είναι:
α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας
τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών
αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της
ανθρώπινης υγείας.
δ) η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση,
προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν
προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
ε) η παραγωγή και η διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων,
προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές και η τοπική ανάπτυξη, να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην
ύπαιθρο.
Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:
α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός
του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)».

Ενισχυόμενες
δράσεις

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)».
γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
από επαγγελματίες αγρότες».
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Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:
α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν
εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)».
Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενισχυόμενοι κλάδοι:
αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία,
χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση
το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων), ββ) Γάλα (όπως
επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη), γγ)Αυγά
(όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών), δδ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι –
Σηροτροφία – σαλιγκάρια), εε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών
για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα), στστ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων,
ξήρανση δημητριακών), ζζ)Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις
ελαιοτριβείων), ηη) Οίνος, θθ) Οπωροκηπευτικά, ιι) Άνθη (όπως τυποποίηση και
εμπορία ανθέων), ιαια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, ιβιβ) Σπόροι &
Πολλαπλασιαστικό Υλικό, ιγιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα
και άλλες γεωργικές πρώτες

Δικαιούχοι

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)».
Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (όχι οι μεγάλες).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενισχυόμενοι κλάδοι:
αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ββ)
Ζυθοποιία, γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός
πολτός), δδ)Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, εε)Μονάδες
πυρηνελαιουργείων, στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από
οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, ζζ)Μονάδες μεταποίησης
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής, ηη)
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας
προϊόντων θρέψης φυτών, θθ)Μονάδες παραγωγής πυτιάς και
συμπυκνωμάτων αυτής, ιι) Αξιοποίηση
παραπροϊόντων
(5Ε
προτεραιότητα), ιαια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες, ιβιβ)Μονάδες
επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)
γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες».
Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Ν.
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3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενισχυόμενοι κλάδοι:
αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,
αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας, ), ββ)
Γάλα
(όπως
επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτi),
γγ)Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων,
ποτών), δδ) Οπωροκηπευτικά
(συμπεριλαμβάνεται
η
παραγωγή
αποσταγμάτων, ποτών), εε) Ζυθοποιία, στστ)
Μονάδες
παραγωγής
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής, ζζ)
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή
αιθέριων ελαίων), ηη)
Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από
φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες), θθ)
Μέλι και επεξεργασία
προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), ιι)Επεξεργασία
καπνού.
Στους ανωτέρω τομείς ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις
και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων,
συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, με τους
περιορισμούς που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα.
Στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 & 4.2.2 , 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
 της κοινοπραξίας.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες είναι κοινές και για τις τρείς Δράσεις και αφορούν
τις ακόλουθες κατηγορίες:

Επιλέξιμες
δαπάνες

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση
ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Γι
εγκαταλελειμμένες κα πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτά αυξάνεται στο 15%.
ββ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται
οι ανάγκες της μονάδας.
γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που
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εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας
αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
επένδυσης.
δδ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης(αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
εε) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς
τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
-φορτηγών –σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
-βυτιοφόρων αυτοκινήτων ελαιοπύρηνων και υγρών αποβλήτων
ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική
-ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
-οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες
αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία
(Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά
σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων
σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα
εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα
αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές
που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα
δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.
- Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης
(όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
στστ) Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO,
HACCP, GLOBALGAP, κ.λ.π.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της
διατροφικής αλυσίδας (από το χωράφι έως το ράφι).
ζζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,
αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες
σκοπιμότητας.
ηη) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του
προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος
(συσκευασία, σήμανση).
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Δράση

Κατώτατος
αιτούμενος και επιλέξιμος
προϋπολογισμός

Ανώτατος
αιτούμενος και επιλέξιμος
προϋπολογισμός

4.2.1

100.000,00 €

10.000.000,00 €

Επιλέξιμος

4.2.2

100.000,00 €

5.000.000,00 €

Προϋπολογισμός

4.2.3

50.000,00 €

300.000,00 €

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Δράσης 4.2.3, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση
και στο πλαίσιο του Δράσης 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), δύναται να υποβάλλουν
επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συνολικό προϋπολογισμό)
αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη Δράση 4.2.3 έως 500.000€.
Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 για την Κρήτη φτάνει στο 50%.

Ποσοστό
ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:
α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€ η ενίσχυση
χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).
β) για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου
44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, δηλαδή βάσει του ακόλουθου χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
Για την Κρήτη 35% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25% για
μεσαίες επιχειρήσεις
Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3. διαμορφώνεται:
α) είτε ανάλογα την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (50% για την Κρήτη)
β) είτε βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (deminimis) και ανέρχεται στο 65%
των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης.

Περίοδος
υποβολής

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μετά
από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης αυτών.
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Δικαιολογητικά
για την έκδοση
Απόφασης
Ένταξης

Οι δικαιούχοι αιτήσεων που επιλέχθηκαν προς στήριξη υποχρεούνται να
προσκομίσουν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών:
 αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που θα
χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο
αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια κεφάλαια,
βάσει επιλέξιμου χρηματοδοτικού σχήματος, προκειμένου να τα
χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης. Η κατά
προτεραιότητα κατανάλωση των τηρούμενων στον εν λόγω
λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση εγκεκριμένων
δαπανών αποτελεί ρητή υποχρέωση του δικαιούχου.
 το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για
την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον όλα εκείνα τα
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την προέλευση των ιδίων
κεφαλαίων.
 Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του
οικοπέδου και των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την
ημερομηνία δημοσίευσης του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510
Fax.: 2810-360772
E-mail: espa@proactive.com.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα
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