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Χρηματοδοτήσεις έως 50% σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν επιχειρηματικό
ξεκίνημα στην ύπαιθρο
Πέντε χρηματοδοτικά π ρογράμματα ανοίγουν τον δρόμο σε νέους και νέες απ ό όλη την
Ελλάδα π ου θέλουν να κάνουν ένα νέο επ ιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπ αιθρο. Φέρνουν
επ ιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπ τουν ακόμη και τις λειτουργικές δαπ άνες, δηλαδή τα έξοδα
για ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, των επ ιχειρήσεων π ου θα ανοίξουν νέοι και νέες.
Οι «Επ αγγελματικές Ευκαιρίες» με τη συνδρομή του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK
Consulting Group Κώστα Παπ αδόπ ουλου, π ου ειδικεύεται στην π ροετοιμασία των
επ ενδυτικών φακέλων για χρηματοδότηση απ ό τον επ ενδυτικό νόμο και άλλα
π ρογράμματα του ΕΣΠΑ, π αρουσιάζουν έναν οδηγό για τα π έντε π ρογράμματα π ου
π ριμοδοτούν νέους και γυναίκες για νέο επ ιχειρηματικό ξεκίνημα, το ύψος των ενισχύσεων
και τις δαπ άνες π ου μπ ορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
Πρόκειται για τα εξής:
Τον νέο επ ενδυτικό νόμο π ου αφορά σε επ ενδυτικές π ροτάσεις π ου σχετίζονται με την
καλλιέργεια, π αραγωγή, μεταπ οίηση αγροτικών π ροϊόντων καθώς και την εκτροφή και
μεταπ οίηση π ροϊόντων π ου π ροέρχονται απ ό την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.
Το μέτρο για τη μεταπ οίηση και εμπ ορία αγροτικών π ροϊόντων με π ροϋπ ολογισμό 100
εκατ. ευρώ π ου αναμένεται να π ροκηρυχθεί αμέσως.
Την ειδική π ροκήρυξη για τα σχέδια επ ιχειρηματικότητας των νέων π ου αφορά σε
επ ενδυτικά σχέδια π ου υπ οβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και π ολύ
μικρών επ ιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οπ οίων συμμετέχουν με π οσοστό άνω του
50% φυσικά π ρόσωπ α π ου δεν έχουν υπ ερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και
ασκούν απ οκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
Το π ρόγραμμα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους π ου θέλουν να ασχοληθούν με τον π ρωτογενή τομέα και βασική
π ροϋπ όθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να π αραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.
Τα π ρογράμματα Leader π ου απ ευθύνονται σε νέους και νέες και π ροκηρύσσονται απ ό τις κατά τόπ ους αναπ τυξιακές
εταιρείες ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές π εριόδους.
Η Ελλάδα απ οτελεί μια αγροτική και σε μεγάλο βαθμό ορεινή χώρα.
Ο π ρωτογενής τομέας εξακολουθεί να απ ορροφά ένα σημαντικό π οσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.
Στις νέες οικονομικές συνθήκες π ου διαμορφώνονται, οι ασχολούμενοι με τον αγροτικό τομέα έχουν να αντιμετωπ ίσουν μια σειρά
«π ροκλήσεων», σχετικές με την π αραγωγική διαδικασία. Η ενασχόληση με τον π ρωτογενή τομέα απ αιτεί απ ό τον π αραγωγό να είναι
σε θέση να υιοθετήσει σύγχρονες γνώσεις και καινοτομίες στην π αραγωγική διαδικασία. Ο νέος επ ιχειρηματίας του κλάδου π ου θα
απ οφασίσει να ασχοληθεί με την π ρωτογενή π αραγωγή θα π ρέπ ει να γνωρίζει ότι σταδιακά π ροκηρύσσεται ένας ικανοπ οιητικός
αριθμός π ρογραμμάτων, μέσω των οπ οίων μπ ορεί να ενισχυθεί.
Ο νέος επ ενδυτικός νόμος 4146/13, το ανανεωμένο νέο μέτρο 123α του π ρογράμματος Αλέξανδρος Μπ αλτατζής του υπ ουργείου
Αγροτικής Ανάπ τυξης και Τροφίμων, π ου αναμένεται η π ροκήρυξή του μέσα στις επ όμενες ημέρες, αλλά και το π ρόγραμμα για νέους
και νέες π ου θέλουν να ασχοληθούν με τον π ρωτογενή τομέα και τα π ρογράμματα Leader π ου π ροκηρύσσονται σταδιακά σε
διαφορετικές ημερομηνίες απ ό διαφορετικές αναπ τυξιακές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επ ενδυτικών σχεδίων, το
καθένα βέβαια με τους δικούς του όρους και π ροϋπ οθέσεις.
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
1 Μπόνους για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η νέα π ροκήρυξη ύψους 100 εκατ. ευρώ στο μέτρο 123Α του π ρογράμματος για τη μεταπ οίηση και
εμπ ορία αγροτικών π ροϊόντων. Πρόκειται για την τρίτη π ροκήρυξη του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της
συγκεκριμένης δράσης.
Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επ ενδύσεων στη μεταπ οίηση και εμπ ορία γεωργικών π ροϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αβγών,
μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων π ροϊόντων, οίνου, οπ ωροκηπ ευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπ όρων και
π ολλαπ λασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Η 3η π ρόσκληση του μέτρου 123Α, ο π ροϋπ ολογισμός της
οπ οίας θα ανέρχεται π ερίπ ου στα 100.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι νέοι, νέες π ου μπ ορούν να συστήσουν μια επ ιχείρηση ή να
έχουν αντίστοιχα μια επ ιχείρηση, αρκεί το μέγεθος αυτής να ανήκει στις λεγόμενες μικρές, π ολύ μικρές, μεσαίες επ ιχειρήσεις. Το max
του π ροϋπ ολογισμού ορίζεται στα 10.000.000 ευρώ, με το ελάχιστο να ορίζεται με την τελική π ροκήρυξη της π ρόσκλησης τις αμέσως
επ όμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά την ίδια συμμετοχή θεσπ ίζεται μια σειρά διευκολύνσεων με σκοπ ό την τόνωση των επ ενδύσεων.
2 Γενναίες επιδοτήσεις από τον επενδυτικό νόμο

Ο νέος επ ενδυτικός νόμος αφορά επ ενδυτικές π ροτάσεις π ου σχετίζονται με την καλλιέργεια, π αραγωγή, μεταπ οίηση αγροτικών
π ροϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταπ οίηση π ροϊόντων π ου π ροέρχονται απ ό την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων. Ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών π ροϊόντων π ου π ραγματοπ οιούνται απ ό αγροτικούς ή
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες π αραγωγών ή ενώσεις ομάδων π αραγωγών, οι οπ οίες έχουν συσταθεί
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Επ ίσης υπ άγονται γεωργικές επ ιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις θερμοκηπ ιακού τύπ ου και βιολογικής γεωργίας, για π αραγωγή
κηπ ευτικών, μανιταριών, ανθοκομικών φυτών, π ολλαπ λασιαστικού υλικού και κάθε άλλου π ροϊόντος δενδροκηπ ευτικής.
Στον κτηνοτροφικό τομέα επ ιχορηγούνται επ ιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημισταβλισμένου τύπ ου καθώς και π υρήνων
αναπ αραγωγής ζώων π ου αφορούν:
Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπ αραγωγής, γαλακτοπ αραγωγής με ορισμένες π ροϋπ οθέσεις, αιγοπ ροβατοτροφικές μονάδες,
χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, π τηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, π αραγωγής μελιού,
κεριού μελισσών και λοιπ ών π ροϊόντων κυψέλης, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής
θηραμάτων και θηραματικών ειδών.
Ολες οι κατηγορίες επ ενδύσεων επ ιχορηγούνται με π οσοστά π ου διαφέρουν ανά γεωγραφική π εριοχή και μπ ορούν να φτάσουν μέχρι
και το 50% σε κάπ οιες π εριφέρειες.
Βασικό είναι το γεγονός ότι απ αιτείται απ ό τον ενδιαφερόμενο νέο ή νέα γυναίκα ελάχιστο π οσοστό κάλυψης ιδίων κεφαλαίων της τάξης
του 25% επ ί του π ροϋπ ολογισμού.
Οι δαπάνες
Ενισχύονται οι εξής δαπ άνες:
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπ ού και εργαστηριακού
εξοπ λισμού.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης διαχείρισης για την π ροστασία και τη συνεχή βελτίωση του
π εριβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών π ροτύπ ων.
Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων υπ ό π ροϋπ οθέσεις.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοπ οίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης.
Οι δαπ άνες μελετών π ου απ οσκοπ ούν στην εισαγωγή, ανάπ τυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας,
σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των π αραγόμενων π ροϊόντων.
Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και π ροϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. .
Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων.
Η κατασκευή, επ έκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπ άνες
διαμόρφωσης π εριβάλλοντος χώρου.
Οι δαπ άνες για την αγορά αναπ αραγωγικού και π ολλαπ λασιαστικού υλικού π ου είναι απ αραίτητο για την έναρξη
π αραγωγικής λειτουργίας.
3 Ωθηση από τα προγράμματα Leader
Σημαντική είναι η βοήθεια π ου π αρέχεται σε νέους και νέες επ ιχειρηματίες απ ό τα π ρογράμματα Leader, π ου π ροκηρύσσονται απ ό τις
κατά τόπ ους αναπ τυξιακές εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές π εριόδους.
Βασικοί στόχοι των τοπ ικών π ρογραμμάτων της κάθε Ο.Τ.Δ. είναι οι εξής:
Η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα της
π εριοχής.
Βελτίωση π οιότητας ζωής στις αγροτικές π εριοχές.
Ενεργοπ οίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα απ ό την ενίσχυση της επ ιχειρηματικότητας.
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Ενθάρρυνση της π ολυδραστηριότητας και της διαφοροπ οίηση της αγροτικής οικονομίας π ρος μη γεωργικές δραστηριότητες.
Ολοι οι στόχοι διατρέχονται απ ό τη λογική της π ροσπ άθειας για ενίσχυση της απ ασχόλησης, στήριξη της επ ιχειρηματικότητας,
δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες π ληθυσμού, μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των
κατοίκων των αγροτικών και αστικών π εριοχών.
Πρόκειται για π ρογράμματα μέγιστου ύψους επ ένδυσης τα 300.000 ευρώ για επ ενδύσεις στη μεταπ οίηση των γεωργικών και
κτηνοτροφικών π ροϊόντων και 600.000 ευρώ όταν αφορά την υπ οβολή μελέτης αγροτουριστικής μονάδας.
Το π οσοστό της επ ιχορήγησης μπ ορεί να φτάσει και το 60% σε κάπ οιες π εριπ τώσεις, με δυνατότητα π ροκαταβολής της επ ιχορήγησης
ίση με το 50% της επ ιχορήγησης. Διενεργούνται συνήθως δύο έλεγχοι σε διάστημα υλοπ οίησης, το οπ οίο διαφέρει ανά κατηγορία
επ ένδυσης και δεν μπ ορεί να είναι κατώτερο των 18 μηνών. Οι επ ιλέξιμες δαπ άνες είναι:
Διαμόρφωση π εριβάλλοντος χώρου.
Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων.
Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού ως τμήματος της επ ένδυσης.
Αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπ λισμού απ αραίτητου για την υλοπ οίηση της επ ένδυσης.
Αμοιβές συμβούλων.
Αγορά softw are και hardw are.
Δαπ άνες π ιστοπ οιητικών π οιότητας.

4 Ενισχύσεις έως 50% σε νέους αγρότες
Προ των π υλών βρίσκονται δύο π ρογράμματα π ου θα δίνουν μπ όνους σε νέους και νέες π ου θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους
επ ιχείρηση. Μέσα στο επ όμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και ειδική π ροκήρυξη για τα σχέδια επ ιχειρηματικότητας των νέων.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επ ενδυτικά σχέδια π ου υπ οβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και π ολύ μικρών
επ ιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οπ οίων συμμετέχουν με π οσοστό άνω του 50% φυσικά π ρόσωπ α π ου δεν έχουν υπ ερβεί το
τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους και ασκούν απ οκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
Στα επ ενδυτικά σχέδια της Επ ιχειρηματικότητας των Νέων π αρέχεται ενίσχυση κατά τα π ρώτα π έντε, μετά την ίδρυσή της, έτη
λειτουργίας της επ ιχείρησης και μέχρι του π οσού του 1.000.000€ συνολικά, σε π ερίπ τωση π ου γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης
εγκαταστάσεων και εξοπ λισμού (leasing).
Σε κάθε άλλη π ερίπ τωση π αρέχεται επ ιχορήγηση, το ύψος της οπ οίας δεν μπ ορεί να υπ ερβαίνει το π οσό των 500.000 ευρώ
συνολικά.
Το κατ' έτος χορηγούμενο π οσό δεν δύναται να υπ ερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
Η ενίσχυση αυτή π αρέχεται για δαπ άνες π ου αφορούν:
Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επ ιτόκιο π ου δεν υπ ερβαίνει το επ ιτόκιο αναφοράς.
Δαπ άνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπ λισμού π αραγωγής και δαπ άνες χρησιμοπ οίησης τεχνολογικών υπ οδομών
π ου δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση.
Δαπ άνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επ ιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του ΦΠΑ και των
εταιρικών φόρων).
Δαπ άνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπ λισμού π αραγωγής (leasing).
Δαπ άνες για μισθοδοσία, όπ ου π εριλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την π ροϋπ όθεση ότι γι' αυτές δεν
έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
Το ύψος της επ ιχορήγησης θα π ροσεγγίζει και θα ξεπ ερνά σε κάπ οιες γεωγραφικές π εριοχές και το 50%, ανάλογα με το μέγεθος της
επ ιχείρησης.
Οι επ ιλέξιμες δαπ άνες θα π οικίλλουν και θα καλύπ τουν κατά π άσα π ιθανότητα όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης επ ένδυσης
ξεκινώντας απ ό τις κτιριακές δαπ άνες και τον μηχανολογικό εξοπ λισμό έως και την π ιστοπ οίηση των συγκεκριμένων φορέων με τα
απ αραίτητα π ιστοπ οιητικά διασφάλισης π οιότητας.
5 ΠΡΙΜ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 6.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους π ροβλέπ ει το π ρόγραμμα ενίσχυσης για νέους π ου θέλουν να ασχοληθούν με τον
π ρωτογενή τομέα. Προϋπ όθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να π αραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια. Πριμ έως 20.000 ευρώ
για 6.000 νέους έως 40 ετών π ου θέλουν να ασχοληθούν με τον π ρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο π ρόγραμμα
ενίσχυσης π ου αναμένεται να τρέξει εντός του Δεκεμβρίου. Το συνολικό διαθέσιμο π οσό ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.
Υστερα απ ό π ιέσεις της ηγεσίας του υπ ουργείου Αγροτικής Ανάπ τυξης, άναψε τελικά η Κομισιόν το «π ράσινο φως» για να «τρέξει» το
π ρόγραμμα «ανάσα» για 6.000 νέους αγρότες, το λεγόμενο π ριμ π ρώτης εγκατάστασης στην ύπ αιθρο, το οπ οίο π εριλαμβάνει
κλιμακωτή ενίσχυση για τους δικαιούχους, π ου κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000, ανάλογα με την π εριοχή κατοικίας και το είδος της
αγροτικής εκμετάλλευσης.
Το νέο π ρόγραμμα αφορά όσους είναι στην ύπ αιθρο ή θέλουν να γυρίσουν στην ύπ αιθρο και μπ ορούν να ξεκινήσουν την
εκμετάλλευσή τους.
Θα π άρουν ένα μπ όνους π ου θα φτάσει για όσους είναι στις ορεινές π εριοχές έως 20.000 ευρώ, στις νησιωτικές π εριοχές έως 17.500
και όσοι είναι στον κάμπ ο μέχρι 15.000 ευρώ. Βασική π ροϋπ όθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να π αραμείνουν αγρότες για
10 χρόνια.
Το ανώτατο ύψος της π αρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται, κατά κατηγορία π εριοχής της έδρας της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα
ακόλουθα π οσά:
Ορεινές π εριοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
Μειονεκτικές π εριοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
Λοιπ ές π εριοχές μέχρι 15.000 ευρώ.
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