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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή
/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»
H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 1η1η Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1(ΑΔΑ:6ΙΕΦ7ΛΒ-3ΚΠ) με την οποία
ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για
επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020
που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης
στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)».
Δικαιούχοι της Δράσεις είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης
μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με
αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.
δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού
εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε
φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ'εξαίρεση όσον αφορά στην
περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να
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προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με
την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων
παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την
340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β') ΚΥΑ.
στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από
εκσυγχρονισμό αυτών.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ:
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα
ε) Ζωοτροφές
στ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
η) Οίνος
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:
• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
• ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της
μονάδας.
• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός
εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία
αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
• Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται,
κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.
• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
• ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα,
ανυψωτικά).
• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου
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σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος
(συσκευασία, σήμανση).
• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων).
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίες
είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:
Δράση Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτερος αιτούμενος προϋπολογισμός
4.2.1 100.000,00 € 599.999,99 €
β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους,
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας
(ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).
β) Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ
ξεκινά την 21η Αυγούστου 2019 και λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.
γ) Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή
στον εν λόγω ιστότοπο.
δ) Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί
δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση ΑγροτικήςΟκονομίας, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο
οποίος περιλαμβάνει: (α) την τεχνικοοικονομική μελέτη, (β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, (γ)
υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και
εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα το κείμενο της πρόσκλησης
στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων www.minagric.gr καθώς και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ
(www.pamth.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται
και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που
υπάγονται.
Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(δια του γραφείου τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ)

2.

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΜΘ

3.

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων
έδρες τους .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Εκτελεστικό Διευθυντή ΠΑΜΘ
Κ.Ζωή Κοσμίδου
ektelestikos@pamth.gov.gr

2.

Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Οικονομίας.
κ. Κωνσταντίνο Κινατζίδη.
kinatzidiskost@gmail.com

3.

Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ
gtsakiris@pamth.gov.gr
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