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1. Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι του μέτρου: επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συνεταιριστικές), καθώς και 

επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές 

οργανώσεις ή δημόσιοι οργανισμοί. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από 

ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση της 

ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την εργασία προώθησης (τουλάχιστον 

300 hl).  

 

2. Επιλέξιμα προϊόντα:  

 Οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  

 Οίνοι με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 

 Ποικιλιακοί οίνοι. 

 

3. Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Κοινοτική συμμετοχή: 50% 

 Εθνική συμμετοχή:  30% 

 Ιδία συμμετοχή:  20% 

 

4. Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση 

1. Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο. 

2. Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά μέσα επικοινωνίας 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media) – Δημιουργία ιστοσελίδας. 

3. Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρτες). 

4. Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες. 

5. Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, ομαδικά εκθεσιακά περίπτερα 

που παρουσιάζουν προϊόντα από διάφορα κράτη μέλη. 

6. Δημόσιες σχέσεις (επισκέψεις δημοσιογράφων, εμπόρων, αντιπροσώπων, 

κλπ) 
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5. Χρονική Διάρκεια Προγράμματος : 1 έτος 

 

6. Ελάχιστος Προϋπολογισμός: 40.000 €/ έτος  

 

7. Υποβολή προγραμμάτων: έως 20 Μαΐου  2017  

 

8. Επιλέξιμες χώρες 

Α. Χώρες 

Νότια Αφρική Κροατία Νέα Ζηλανδία 

ΠΓΔΜ Ινδία Ρωσία 

Αυστραλία Ιαπωνία Σερβία 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη Κοσσυφοπέδιο Ελβετία 

Κίνα Μαυροβούνιο Τουρκία 

Νότια Κορέα Νορβηγία Ουκρανία 

 

Β. Γεωγραφικές ζώνες 

Βόρεια Αφρική 

Βόρεια Αμερική 

Λατινική Αμερική 

Νοτιοανατολική Ασία 

Εγγύς και Μέση Ανατολή 
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Επισημάνσεις:  

Σε περίπτωση που ο αιτών ήταν δικαιούχος του μέτρου σε προηγούμενη χρονική 

περίοδο, δεν δύναται να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του ενέργειες, που έχουν 

ήδη χρηματοδοτηθεί κατά την πρώτη περίοδο, όπως είναι η δημιουργία των 

ιστοσελίδων, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, οπτικοακουστικό υλικό, έρευνες 

αγοράς, φυλλάδια, κ.τ.λ.. Επιτρέπεται μόνο η ανατύπωση, ο εμπλουτισμός, καθώς 

και η έκδοση του προωθητικού υλικού σε διαφορετικές γλώσσες από αυτές της 

προηγούμενης περιόδου εφαρμογής. 

Καμία εκστρατεία προώθησης η οποία γίνεται υπέρ συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών σημάτων δεν μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση. 

Είναι δυνατόν να χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου της προώθησης σε 

αγορές τρίτων χωρών για τους οίνους που εμφανίζουν εμπορικό σήμα, εκτός από 

την περίπτωση κατά την οποία, εκτός από τη συνεισφορά της Ε.Ε. για ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα προώθησης, χορηγείται επίσης εθνική ενίσχυση. 

Στην περίπτωση χορήγησης εθνικής ενίσχυσης, προβάλλεται μόνο η ποιότητα, η 

φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ μιας συγκεκριμένης περιοχής 

καθώς και ποικιλιακών οίνων, χωρίς να εμφανίζεται πουθενά το εμπορικό σήμα, 

άμεσα ή έμμεσα, σε προωθητικό υλικό, διαφημιστική εκστρατεία, ή οποιαδήποτε 

άλλη δράση. 

Εθνική ενίσχυση δύναται να λαμβάνεται, όταν κατά τις δράσεις προώθησης ενός 

οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναφέρονται όλοι οι παραγωγοί του συγκεκριμένου οίνου, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις παραγωγής τους και δίδεται η δυνατότητα αναγραφής 

των εμπορικών σημάτων τους. 

Όταν δεν αναφέρονται όλοι οι παραγωγοί συγκεκριμένου οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ και 

γίνει αναγραφή του εμπορικού σήματος άμεσα ή έμμεσα, τότε ο δικαιούχος 

λαμβάνει μόνο κοινοτική στήριξη (50%).  

Η αναγραφή του εμπορικού σήματος, επιτρέπεται όταν χορηγείται μόνο η 

κοινοτική στήριξη, δηλαδή το 50% της επιλέξιμης δαπάνης και το υπόλοιπο 50% 

αποτελεί την ιδία συμμετοχή του δικαιούχου. 

 


