Κέηξν 123A – « Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων »
Άμνλαο 1: Γηαηήξεζε θαη βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο γεωξγίαο & ηεο δαζνθνκίαο
Ξξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007−2013 «Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο»

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ
ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2011

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ: Σηφρνο ηνπ Μέηξνπ απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμεο είλαη oη επελδχζεηο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ λα ζπκβάιινπλ:
ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζηθνχ θιάδνπ γεσξγηθήο παξαγσγήο,
ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ θαη κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ κε ηελ ζηήξημε ηνπο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ,
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ:–
1. Γηα πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο:
Απφ 35% εωο 65% αλαιφγσο ηελ πεξηθέξεηα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επέλδπζεο.

Γηα λα δείηε αλαιπηηθά ηα πνζνζηά ελίζρπζεο παηήζηε εδώ
ΠΖΚ: Γελ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί κεγέζνπο επηρεηξήζεωλ, ωο πξνο ην κέγηζην πνζνζηό ελίζρπζεο ζην
έδαθνο ηωλ κηθξώλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ.
2. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο εληζρχνληαη κε ην κηζό ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνύ.
Σαξαθηεξηζκόο Κεγέζνπο Δπηρεηξήζεωλ

ΔΛΑΟΜΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΥΛ:
Ζκεξνκελία έλαξμεο θαηάζεζεο θαθέιωλ μεθηλά ηελ Ξαξαζθεπή 7.10.2011,
28.12.2011, θαη ψξα 15:00.

θαη

ιήγεη ηελ Ρεηάξηε

ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ:
Δηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη πνιύ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο & κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Αηνκηθέο Επηρεηξήζεηο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο ηνπ
εκπνξηθνχ λφκνπ, Αγξνηηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θάζε βαζκίδαο, Σπλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο, Δεκνηηθέο
Επηρεηξήζεηο).
ΠΖΚ: Γελ εληάζζνληαη ζην κέηξν επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ κνξθή ηεο θνηλωλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνύ
δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο.

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ (ΡΞΝΠ ΘΑΗ ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ):
Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό πθηζηάκελωλ κνλάδωλ ή ηελ ίδξπζε λέωλ επηιέμηκεο είλαη κφλν:
πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ην κέγηζην πνζνζηό ζηήξημεο
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αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πνπ αλήθνπλ
φιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, ηεο πεξηνρήο ησλ κηθξώλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ Ξειάγνπο θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ Καλ. (ΕΟΚ) αξηζ. 2019/1993, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ην κέγηζην πνζνζηφ ζηήξημεο
γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πάλω από 250 ππαιιήινπο θαη κέρξη 750 ή έρνπλ θύθιν εξγαζηώλ από 50
εθαη. επξώ θαη κέρξη 200εθαη. επξώ, ην πνζνζηό ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 25% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.
ΠΖΚ: Γελ παξέρεηαη ζηήξημε ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηωλ θνηλνηηθώλ θαηεπζπληήξηωλ γξακκώλ
όζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηελ δηάζωζε θαη αλαδηάξζξωζε πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεωλ.

ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ:
Όιε ε Διιάδα
ΤΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ:
Ο κέγηζηνο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλά ππνβαιιφκελε πξφηαζε αλέξρεηαη ζε 10.000.000€, θαη ν
ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο ζε 100.000€.
ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ:
Η ελίζρπζε παξέρεηαη ζε δηθαηνχρνπο:
α) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βηωζηκόηεηα,
β) πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή, ηελ θαιή δηαβίωζε ηωλ
δώωλ θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο.
γ) πνπ παξέρνπλ αζθαιείο εγγπήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδίαο ηνπο ζπκκεηνρήο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο.
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ:
Δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δχλαηαη λα παξέρεηαη ελίζρπζε αθνξνχλ:
α)Τελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
β)Τελ θαηαζθεπή ή ηελ βειηίσζε αθηλήησλ.
γ)Τελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.
δ)Τηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο.
ε) Τελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ – ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ
ρψξν ηππνπνίεζεο – κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ.
ζη)Τα γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε
δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο
γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε) θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ
θαη κέρξη νξίνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
δ)Τελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, HACCP θιπ).
ε)Τελ αγνξά telex, fax ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, software telescripteurs) θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
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ζ)Τελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ησλ 50.000€.
Ξξνζνρή: Δπηιέμηκεο ζεωξνύληαη νη δαπάλεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ
ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεύζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνύ θαη Γ.Γ. θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη ωο εκεξνκελία έλαξμεο
εξγαζηώλ.
Θαη’ εμαίξεζε ζπλππνινγίδνληαη ζην εληζρπόκελν θόζηνο, αθόκα θαη αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξόλν πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, νη ακνηβέο κεραληθώλ θαη αξρηηεθηόλωλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ άδεηα θαηαζθεπήο θαη
εθπόλεζεο ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ππό ηελ πξνϋπόζεζε ππαγωγήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.

ΡΝΚΔΗΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ:
Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εληζρπζνχλ επελδχζεηο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
Θξέαο, κε επελδχζεηο ζε ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή, θπξίσο εθζπγρξνληζκνχο θαη ηδξχζεηο κηθξψλ ζθαγείσλ ζε
λεζησηηθέο πεξηνρέο, κνλάδεο ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη κνλάδεο
αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering).
Γάια, κε επελδχζεηο ζε ηπξνθνκεία, κνλάδεο παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ
γάιαθηνο, κνλάδεο αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), κνλάδεο επεμεξγαζίαο γάιαθηνο.
Απγά – Ξνπιεξηθά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ , κνλάδεο γηα παξαγσγή
λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά, πηελνζθαγεία, κνλάδεο ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο
πνπιεξηθψλ – θνπλειηψλ.
Κέιη, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζίαο κειηνχ, κνλάδεο γηα
παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη.
Πεξνηξνθία θαη άιια είδε, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ θαη κνλάδεο κεηαπνίεζεο
ζαιηγθαξηψλ.
Γεκεηξηαθά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο – ηππνπνίεζεο ξπδηνχ, απνζεθεπηηθνχο
ρψξνπο δεκεηξηαθψλ, μεξαληήξηα δεκεηξηαθψλ, θ.ιπ.
Διαηνύρα πξνϊόληα, κε επελδχζεηο ζε ειαηνηξηβεία
ηππνπνηεηήξηα - ζπζθεπαζηήξηα ειαηνιάδνπ, θ.ιπ.

θπξίσο γηα

εθζπγρξνληζκνχο θαη

ζπγρσλεχζεηο,

Νίλνο, κε επελδχζεηο θπξίσο γηα εθζπγρξνληζκνχο θαη ζπγρσλεχζεηο νηλνπνηείσλ θαη ηδξχζεηο κφλν ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο.
Νπωξνθεπεπηηθά, κε επελδχζεηο θπξίσο ζε επίπεδν εκπνξίαο, κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαζψο επίζεο θαη
ζε επίπεδν κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο βξψζηκσλ ειηψλ.
Άλζε, κε επελδχζεηο ζε επίπεδν ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αλζέσλ.
Εωνηξνθέο, κε επελδχζεηο θπξίσο, κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ, παξαγσγήο πιήξσλ
ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ, θ.ιπ.
Ππόξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.
Φαξκαθεπηηθά θαη αξωκαηηθά θπηά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ
θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΡΟΝ:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε
150.000.000,00€

Ξξόζθιεζε πξνγξάκκαηνο

ΘΑ Κέηξνπ 123Α
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