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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Τίτλος Δράσης  

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Τίτλος υπό – δράσης  
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής   

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.2.1 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών 
επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Το γεωργικό προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς:  

 δημητριακών,  

 οίνου (για τις Δ/Τ.Κ. Αγχιάλου και Μεσήμβριας),  

 κρέατος,  

 αυγών-πουλερικών  

 γάλακτος και  

 οπωροκηπευτικών (για τις Δ/Τ.Κ. Κουφαλίων και Χαλκηδόνος),  

που όπως προκύπτει και από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αποτελούν σημαντικούς 
παραγωγικούς τομείς της προτεινόμενης περιοχής.  

Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση στο Κριτήριο 2: «Επίτευξη των ειδικών στόχων της υπο-δράσης», θα 
πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-δράσης. 

Η στρατηγική του τοπικού Προγράμματος διακρίνεται από μια οριζόντια κοινωνική προτεραιότητα, γι’ αυτό 
κύρια στόχευση της συγκεκριμένης υπο-δράσης είναι  η ενίσχυση των δικαιούχων που ανήκουν σε αυτές τις 
προτεραιότητες με την παροχή του κινήτρου του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 του γενικού de minimis.  

Στο πλαίσιο αυτό, δικαιούχοι της υπο-δράσης ειδικά για την ίδρυση επιχειρήσεων, μπορούν να είναι μόνο οι 
κάτωθι:  

 νέοι ≤35 ετών ή 

 γυναίκες, ή 

 ή ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί.  

ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 
της Επιτροπής. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική 
πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
εφαρμόζουν καινοτόμες και νέας τεχνολογίας ενέργειες στην παραγωγική διαδικασία, παράγουν 
νέα/πιστοποιημένα προϊόντα, εφαρμόζουν marketing plan, συμμετέχουν σε δίκτυα συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απασχόληση. 
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Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:  

 φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών   

 νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο 
μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση 

ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών  

 και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή 
Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα,  

που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός 
de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος ανά τριετία  
δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 €). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 308.000€ περίπου. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Τίτλος υπό – δράσης  
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.2.2 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών 
επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν σε γραμμές 
παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται: 

 ζυθοποιία,  

 επεξεργασία λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κερί),  

 παραγωγή αιθέριων ελαίων 

 παραγωγή αποσταγμάτων  από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 

 μονάδες πυρηνελαιουργείων 

 επεξεργασία γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 

 προϊόντων θρέψης φυτών /πυτιάς/  

 επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 

 παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής 

 παραγωγή εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών 

Η στρατηγική του τοπικού Προγράμματος διακρίνεται από μια οριζόντια κοινωνική προτεραιότητα, γι’ αυτό 
κύρια στόχευση της συγκεκριμένης υπο-δράσης είναι  η ενίσχυση των δικαιούχων που ανήκουν σε αυτές τις 
προτεραιότητες με την παροχή του κινήτρου του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 του γενικού de minimis. Στο 
πλαίσιο αυτό, δικαιούχοι της υπο-δράσης ειδικά για την ίδρυση επιχειρήσεων, μπορούν να είναι μόνο οι 
κάτωθι:  

 νέοι ≤35 ετών ή 

 γυναίκες, ή 

 ή ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί.  

ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά  πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική 
πρόσκλησή μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
εφαρμόζουν καινοτόμες και νέας τεχνολογίας ενέργειες στην παραγωγική διαδικασία, παράγουν 
νέα/πιστοποιημένα προϊόντα, εφαρμόζουν marketing plan, συμμετέχουν σε δίκτυα συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απασχόληση.  

  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:  
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 φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών   

 νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο 
μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση 

ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών  

 και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή 
Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα,  

που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός 
de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis  που θα λαμβάνει  ο δικαιούχος ανά 
τριετία  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 €). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 308.000€ περίπου. 
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Τίτλος Δράσης  

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής  

Τίτλος υπό – δράσης  
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.3.1 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Το γεωργικό προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς:  

 δημητριακών,  

 οίνου (για τις Δ/Τ.Κ. Αγχιάλου και Μεσήμβριας),  

 κρέατος,  

 αυγών-πουλερικών  

 γάλακτος και  

 οπωροκηπευτικών (για τις Δ/Τ.Κ. Κουφαλίων και Χαλκηδόνος),  

που όπως προκύπτει και από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αποτελούν σημαντικούς 
παραγωγικούς τομείς της προτεινόμενης περιοχής.  

Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση στο Κριτήριο 2: «Επίτευξη των ειδικών στόχων της υπο-δράσης», θα 
πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-δράσης. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκλησή 
μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που εφαρμόζουν 
καινοτόμες και νέας τεχνολογίας ενέργειες στην παραγωγική διαδικασία, παράγουν νέα/πιστοποιημένα προϊόντα, 
εφαρμόζουν marketing plan, συμμετέχουν σε δίκτυα συμπληρωματικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην απασχόληση. Τέλος, δύνεται προτεραιότητα στις  γυναίκες, τους νέους ≤35 
ετών και τις ΚΟΙΝΣΕΠ.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο  

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 
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Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 

Τίτλος υπό – δράσης  
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.3.2 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν σε γραμμές 
παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται: 

 ζυθοποιία,  

 επεξεργασία λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κερί),  

 παραγωγή αιθέριων ελαίων 

 παραγωγή αποσταγμάτων  από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 

 μονάδες πυρηνελαιουργείων 

 επεξεργασία γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 

 προϊόντων θρέψης φυτών /πυτιάς/  

 επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 

 παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής 

 παραγωγή εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η υιοθέτηση καινοτομίας 
οποιασδήποτε μορφής (τεχνολογικής ή/ και οργανωτικής) ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή νέων/βελτιωμένων 
προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του ορισμού της καινοτομίας και ενδεικτικών ενεργειών θα περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκλησή 
μας προς τους υποψήφιους δικαιούχους. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που εφαρμόζουν 
καινοτόμες και νέας τεχνολογίας ενέργειες στην παραγωγική διαδικασία, παράγουν νέα/πιστοποιημένα προϊόντα, 
εφαρμόζουν marketing plan, συμμετέχουν σε δίκτυα συμπληρωματικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην απασχόληση. Τέλος, δύνεται προτεραιότητα στις  γυναίκες, τους νέους ≤35 
ετών και τις ΚΟΙΝΣΕΠ.  

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο  

Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% για μεσαίες και σε 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των 
επιλέξιμων δαπανών της πράξης (Άρθ. 44 Καν 702/14). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 

 


