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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
 

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Εκσυγχρονισμός του 

πρωτογενούς τομέα» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα». Στόχος του 

προγράμματος θα είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης 

του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η εφαρμογή της 

συμβολαιακής γεωργίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την 

αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η ενσωμάτωση 

διαδικασιών καινοτομίας και νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 

αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, η δημιουργία του καταλλήλου υπόβαθρου για την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην τυποποίηση και εμπορία αυτών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) των τομέων βιομηχανίας τροφίμων, 

ποτοποιίας, παραγωγής προϊόντων καπνού, κλωστοϋφαντουργικών υλών και αποθήκευσης οι οποίες: 

▪ Είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενώ δικαιούχοι 

δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες 

σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

▪ Είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς, υπό το καθεστώς 

«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών). 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, πλην της Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς 

και Νήσων αυτής, όπου αυτή διαμορφώνεται σε 40% και του δυτικού τομέα Αθηνών όπου διαμορφώνεται 

σε 35%.  
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Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά παραμένουν ως έχουν, εκτός του Νοτίου Αιγαίου που 

διαμορφώνεται σε 40%, της Αττικής σε 35% και του Δυτικού τομέα Αθηνών σε 25%. Για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις τα ποσοστά μειώνονται κατά 10%, σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων, εκτός 

των περιφερειών Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου που μειώνονται κατά 15% 

και της Θεσσαλίας κατά 5%.  

Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 3.000.000 Ευρώ για τις πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 1.000.000 Ευρώ έως 10.000.000 Ευρώ για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε: 

▪ Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων  

▪ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

▪ Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων 

▪ Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτης ύλης ή/και παραγόμενου προϊόντος/ 

υποπροϊόντος, εντός του χώρου της μονάδας 

▪ Απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική μονάδα που έχει παύσει τη 

λειτουργία της. 

▪ Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 

▪ Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, κλπ.  

▪ Δαπάνες για συμβουλευτικής υπηρεσίες σε ΜΜΕ έως 50% των επιλέξιμων δαπανών της 

επένδυσης. 

▪ Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, έως 50% των επιλέξιμων δαπανών της 

επένδυσης. 

▪ Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, έως 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. 

▪ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, έως 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. 

▪ Προμήθεια, νέου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και για αύξηση της προστασίας 

του περιβάλλοντος, έως 50 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. 

▪ Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων 

ενδοεπικοινωνίας, Η/Υ, συστημάτων ασφαλείας, κλπ. 
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▪ Δαπάνες που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή, έως 50 % των επιλέξιμων 

δαπανών της επένδυσης. 

▪ Δαπάνες για την προώθηση γεωργικών προϊόντων έως 50 % των επιλέξιμων δαπανών της 

επένδυσης. 

 

Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας, θα διεξάγεται με σειρά 

προτεραιότητας στο χρονικό διάστημα από 23.05.2022 έως 30.09.2022 και ώρα 12:00.  


