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Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να προκηρύξει την δράση «Καινοτομία και πράσινη 

μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του 

αγροτικού τομέα». Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα, η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στο 

πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η βιώσιμη ανάπτυξη και 

αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των τομέων μεταποίησης 

και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας, οι οποίες: 

▪ είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,  

▪ είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς υπό το καθεστώς «Αγροτικοί 

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

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι για γεωργικό προϊόν: 

▪ Τομέας Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με 

βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)  

▪ Τομέας Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, προϊόν γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)  

▪ Τομέας Αυγά (ίδρυση μονάδων με τυποποίηση – συσκευασία αυγών)  

▪ Τομέας Διάφορα Ζώα (Μέλι, Σαλιγκάρια, Σηροτροφίας)  

▪ Τομέας Ζωοτροφές  

▪ Τομέας Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)  

▪ Τομέας Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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▪ Τομέας Οίνος  

▪ Τομέας Αιθυλική Αλκοόλη  

▪ Τομέας Όξος Εδώδιμον και Υποκατάστατα Αυτού Εδώδιμα  

▪ Τομέας Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί  

▪ Τομέας Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)  

▪ Τομέας Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού  

▪ Τομέας Κάνναβης  

▪ Τομέας Καπνού  

▪ Τομέας Ζυθοποίας 

▪ Τομέας Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών 

▪ Τομέας εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών  

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, 

μετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στο 55% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην του Νοτίου Αιγαίου και της Αττικής, όπου αυτή 

διαμορφώνεται σε 50% και 35% αντίστοιχα. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά 

διαμορφώνονται σε 55% για το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, τη Κεντρική Μακεδονία, την 

Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δ. Ελλάδα, σε 50% για τη Κρήτη, τη Δ. Μακεδονία τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά 

Ελλάδα και τη Πελοπόννησο, σε 40% για το Νότιο Αιγαίο και σε 25% για την Αττική. Για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά 10% σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Το ύψος του επενδυτικού έργου θα πρέπει να ανέρχεται από 500.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ για τις 

Πολύ Μικρές – Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και από 2.000.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ για τις 

Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, τις παρακάτω κατηγορίες: 

 

▪ Αγορά γης έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών  

▪ Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων  

▪ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  

▪ Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εργαστηρίων και εξοπλισμού παραγωγής 

ενέργειας ( Α.Π.Ε. , εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων)  

▪ Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας και γεωθερμίας  

▪ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις με δίκτυα και έργα οδοποιίας  

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

υποπροϊόντος, με το ύψος της δαπάνης να μην υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού του έργου, 

καθώς και μέσων εσωτερικής μεταφοράς ( περονοφόρα, ανυψωτικά)  

▪ Γενικά έξοδα όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και δαπάνες σύνταξης της οικονομοτεχνικής 

μελέτης.  

▪ Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας), απόκτηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έρευνας αγοράς  

▪ Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP)  

▪ Αγορά Η/Υ, fax, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και συστημάτων ασφαλείας  

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Mη επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε προσωρινά έργα, συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης 

φύσεως φόροι, έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της πρότασης, εκτός από αμοιβές 

μηχανικών, άδειες κατασκευής και έξοδα οικονομοτεχνικής μελέτης, εξοπλισμό αναψυχής, αγορά 

οχημάτων εκτός των ειδικών για την μεταφορά του πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο μεταποίησης, 

εξοπλισμό γραφείου (εκτός fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, Η/Υ, κλπ.), υλικά αποσβέσιμα κάτω του 

έτους, εκπαίδευση προσωπικού, αποζημιώσεις σε τρίτους, επισκευές και έργα συντήρησης κτιρίων και 

εξοπλισμού, αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, έργα πρασίνου και διακόσμησης, οδοποιίας πέραν των 

αναγκαίων και αμοιβές προσωπικού.  

 

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


