
Διάθεση 100.000.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στους τοµείς:

1. Κρέας, µε επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδοµή, εκσυγχρονισµούς και ιδρύσεις σφαγείων, µονάδες 
τεµαχισµού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων και µονάδες αδρανοποίησης 
παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).

2. Γάλα, µε επενδύσεις σε τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων 
γάλακτος, µονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), µονάδες επεξεργασίας γάλακτος. 

3. Αυγά – Πουλερικά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , µονάδες για 
παραγωγή νέων  προϊόντων µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, µονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και 
µεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών. 

4. Μέλι, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασίας µελιού, µονάδες 
για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι. 

5. Σηροτροφία και άλλα είδη, µε επενδύσεις σε µονάδες αναπήνισης κουκουλιών και µονάδες µεταποίησης 
σαλιγκαριών. 

6. Δηµητριακά, µε επενδύσεις σε µονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, 
αποθηκευτικούς χώρους δηµητριακών, ξηραντήρια δηµητριακών, κ.λπ. 

7. Ελαιούχα προϊόντα, µε επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις, 
τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ. 

8. Οίνος, µε επενδύσεις για ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, συγχωνεύσεις οινοποιείων 

9. Οπωροκηπευτικά, µε επενδύσεις σε επίπεδο εµπορίας, µεταποίησης οπωροκηπευτικών µονάδες 
επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιµων ελιών. 

10.  Άνθη,  µε επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εµπορίας ανθέων. 

11.  Ζωοτροφές, µε επενδύσεις, µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων 
τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ. 

12.  Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, µε επενδύσεις σε µονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων 
και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

13.Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών. 

3η πρόσκληση  Μ123Α 
‘’ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊοντων’’

Υποβολή προτάσεων από 30.12.2013 



Δικαιούχοι ενίσχυσης
‣ πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
‣ επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή
έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. 
‣    επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους στα µικρά νησιά του Αιγαίου

Επιλέξιµες δαπάνες
‣ διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων

‣ προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού 

‣ εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής επένδυσης. 

‣ αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά του  γάλακτος προς τον χώρο 
τυποποίησης – µεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχηµάτων ψυγείων για τα νησιά του Αιγαίου και  του 
Ιονίου. 

‣ γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών, και συµβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

‣ Mελέτες σκοπιµότητας, δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του  προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος 

‣ απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO, HACCP κλπ).

‣ αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών κα,

‣ κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι των 50.000 ευρώ.

‣ έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της µονάδας.

‣ Στο  πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισµού – συµπλήρωσης υφιστάµενης 
σφαγειοτεχνικής υποδοµής και δεδοµένης της υποχρεωτικής ταξινόµησης των σφαγίων χοίρου µε βάση κοινοτική 
κλίµακα ταξινόµησης θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού

Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπανές που θα εκτελεστούν  απο την  ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης και µετά.
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Επικοινωνήστε µαζί µας

Κατάταξη Περιφερειών Περιφέρειες Ποσό επένδυσης ή Τµήµα 
Επένδυσης Ποσοστό Επιδότησης

Περιφέρειες Στόχου µη Σύγκλισης Στερεά Ελλάδα
από 100.000 έως 6.000.000 40%

Περιφέρειες Στόχου µη Σύγκλισης Στερεά Ελλάδα
από 6.000.000 έως 10.000.000 35%

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, 
Κρήτη, 

Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Θεσσαλία

από 100.000 έως 1.500.000 50%

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, 
Κρήτη, 

Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Θεσσαλία

από 1.500.000 έως 3.000.000 45%
Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, 
Κρήτη, 

Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Θεσσαλία

από 3.000.000 έως 6.000.000 40%

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, 
Κρήτη, 

Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Θεσσαλία από 6.000.000 έως 10.000.000 35%

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης 
& Εύβοιας) Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

από 100.000 έως 1.500.000 65%
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης 

& Εύβοιας) Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
από 1.500.000 έως 3.000.000 60%Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης 

& Εύβοιας) Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
από 3.000.000 έως 6.000.000 50%

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης 
& Εύβοιας) Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

από 6.000.000 έως 10.000.000 35%

Ποσοστά επιδότησης


