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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
Τίτλος Δράσης  Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

Τίτλος υπό – δράσης  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.5.1 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση έργων βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις και λοιπές μονάδες μεταποίησης/ εμπορίας τοπικών προϊόντων, με στόχο τη μείωση του κόστους 
μεταφοράς των προϊόντων αυτών, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, στις τοπικές και ευρύτερες αγορές. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με μία τουλάχιστον 
μεταποιητική μονάδα.  

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και λοιπές 
μεταποιητικές μονάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των 
καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής, κλπ), συμβάλλει στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των μονάδων αυτών με αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στο τοπικό και ειδικά στο 
αγροτικό εισόδημα.  

Ειδικότερα η υπο-δράση περιλαμβάνει την επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου, 
το οποίο εμφανίζει σημαντικά προβλήματα στην περιοχή παρέμβασης, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, με 
την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (π.χ. διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, κλπ), την εκτέλεση μικρών τεχνικών 
έργων, καθώς και τη στρώση του αγροτικού οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας, 
περιλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιμεντόστρωσης. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% (άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013), καθώς η χρήση των ενισχυόμενων υποδομών 
είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 

 


