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Επιδοτήσεις σε 42 ειδικότητες για μεταποίηση
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Ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται τα 100.000€ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της
τάξης του 25%
Ενισχύσεις μέσα απ ό το χρηματοδοτικό π ρόγραμμα του υπ ουργείου Αγροτικής Ανάπ τυξης
μπ ορούν να αναζητήσουν γεωργοί και μη, για 42 διαφορετικές ειδικότητες με αντικείμενο τη
μεταπ οίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών π ροϊόντων.
Απ ό τη σύσταση μονάδων αλλαντικών, μεταπ οίησης σαλιγκαριών και ξηρών καρπ ών, μέχρι
τη δημιουργία τυπ οπ οιητηρίων ελαιολάδου, κονσερβοπ οιείων φρούτων και λαχανικών και
μονάδων μεταπ οίησης αρωματικών φυτών, π ροβλέπ ονται ενισχύσεις π ου φτάνουν μέχρι
και το 65% της επ ιλέξιμης δαπ άνης.
Οι «Επ αγγελματικές Ευκαιρίες», με τη συνδρομή του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK
Consulting Group Κώστα Παπ αδόπ ουλο, π ου ειδικεύεται στην π ροετοιμασία των
επ ενδυτικών φακέλων για χρηματοδότηση απ ό τα επ ιδοτούμενα π ρογράμματα,
π αρουσιάζουν τη λίστα με τις 42 επ αγγελματικές δραστηριότητες αναφορικά με τη
μεταπ οίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών π ροϊόντων π ου μπ ορούν να ενισχυθούν, καθώς
και τις επ ιλέξιμες δαπ άνες π ου μπ ορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
Η ενασχόληση με κάπ οια επ ιχειρηματική δραστηριότητα εμπ εριείχε π άντοτε ένα ρίσκο π ου
σε κάπ οιες δραστηριότητες και γεωγραφικές π εριοχές ήταν αρκετά υψηλό.
Η αδυναμία π ρόσβασης στην εύκολη χρηματοδότηση απ οτελούσε π άντοτε τον
π ονοκέφαλο σε κάθε νέα επ ιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος του π ρογράμματος αυτού
είναι η τόνωση κατά βάση των π ολύ μικρών και μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων
επ ιχειρήσεων σε όλες τις π εριφέρειες της χώρας με π οσοστά επ ιχορήγησης π ου
π οικίλλουν ανά γεωγραφική π εριοχή.
Σημαντικό ρόλο στην π ιθανή χρηματοδότηση π αίζουν τα μεγέθη της εταιρείας ή επ ιχείρησης
υπ οψήφιας π ρος χρηματοδότηση η οπ οία μπ ορεί να είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη και με
π οσοστά χρηματοδότησης π ου φτάνουν και το 65% σε αρκετές π εριπ τώσεις.
Ελάχιστο π οσό επ ένδυσης τα 100.000 ευρώ με π οσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του
25% χωρίς την π ροσκόμιση απ οδεικτικού κατοχής αυτών στη φάση της υπ οβολής.
Θα π ρέπ ει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ένας απ ό τους βασικούς στόχους του
συγκεκριμένου μέτρου δηλαδή του 123α είναι η δημιουργία επ ενδύσεων π ου ενισχύουν την
π αραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα απ ό τη δημιουργία επ ενδυτικών π ροτάσεων π ου
τονίζουν το π νεύμα του συνεταιρισμού αφού για το σύνολο των επ ενδυτικών π ροτάσεων
είναι απ αραίτητη η δημιουργία εταιρείας ή ατομικής επ ιχείρησης π ριν την υπ οβολή της
επ ενδυτικής π ρότασης.
Αυτή η π ροϋπ όθεση όπ ως είναι γνωστό στις π ερισσότερες εκ των π εριπ τώσεων
π ροϋπ οθέτει την ύπ αρξη τουλάχιστον δυο εταίρων εφόσον μιλάμε για εταιρεία. Αρα λοιπ όν
εύκολα μπ ορεί να συμπ εράνει κανείς ότι μέσα απ ό αυτήν τη λογική εύκολα μπ ορεί να
ξεπ εραστεί και το εμπ όδιο π ου για κάπ οιους θα απ οτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της
επ ένδυσης π ου είναι τα 100.000 ευρώ.
Αλλωστε δεν π ρέπ ει να ξεχνά κανείς ότι το μέτρο 123α απ αιτεί απ ό τον ιδιώτη επ ενδυτή
συμμετοχή στην επ ένδυση π οσοστού μόλις με 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της
επ ένδυσης θα έχει π ροβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπ ρόθεσμου δανείου.
Συνεπ ώς π ρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο π ου μέσα απ ό τη σύμπ ραξη π ολλών
ανθρώπ ων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υπ οβολής επ ενδυτικών π ροτάσεων σε μεγάλο
βαθμό δίνοντας ελπ ίδα π ραγματοπ οίησης της κάθε σωστής οικονομοτεχνικής επ ενδυτικής
π ρότασης.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι δυνατότητες ανάπ τυξης των συγκεκριμένων επ αγγελμάτων είναι τεράστιες. Υπ άρχουν τομείς και
επ αγγέλματα π ου συνδέονται με αυτούς όπ ως τα π αραπ άνω π ου με σωστό business plan π ου θα επ ικεντρώνεται στην καινοτομία
και την εξωστρέφεια, π ροσεκτικά βήματα, συνεχή αγώνα με την καθημερινότητα και λίγη τύχη μπ ορούν να απ οφέρουν κέρδη σε αυτούς
π ου δοκιμάζουν να εμπ λακούν στον επ ιχειρηματικό στίβο.
Οι τομείς που μπορούν να ενισχυθούν
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης π ρέπ ει:
- να μη βρίσκονται υπ ό π τώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
- να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για π αραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες

- να μην είναι π ροβληματικές επ ιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση π ροβληματικών επ ιχειρήσεων
- να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
- να υπ οβάλουν στα επ ενδυτικά τους σχέδια δαπ άνες π ου δεν έχουν υπ οβληθεί σε άλλο π ρόγραμμα π ου χρηματοδοτείται απ ό
εθνικούς ή κοινοτικούς π όρους
- να υπ οβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επ ενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
- να μπ ορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
- να π εριγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπ ο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.
- να μην είναι υπ ό ίδρυση.
Οι 42 τομείς στους οπ οίους μπ ορεί σήμερα να επ ενδύσει στη μεταπ οίηση με δυνατότητα χρηματοδότησης είναι οι εξής:
Σφαγειοτεχνικές μονάδες
Τεμαχισμός και τυπ οπ οίηση κρέατος
Παραγωγή κρεατοσκευασμάτων
Μονάδες αλλαντοπ οιίας και κονσερβοπ οιίας π ροϊόντων με βάση το κρέας
Διαχείριση ζωικών υπ οπ ροϊόντων, συμπ εριλαμβανομένου και εξοπ λισμού για π αραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
Τυροκομεία
Επ εξεργασία γάλακτος
Παραγωγή γιαουρτιού
Αξιοπ οίηση π αραπ ροϊόντων γάλακτος
Τυπ οπ οίηση και συσκευασία αβγών
Πτηνοσφαγεία ειδικών π τηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών π ου π ληρούν τις απ αιτήσεις για βιολογικά π αραγόμενα
σφάγια και π ροϊόντα σφαγής
Σφαγεία π ουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές π εριοχές
Μονάδες κοπ ής, τεμαχισμού και τυπ οπ οίησης π ουλερικών
Μεταπ οίηση κρέατος π ουλερικών
Τυπ οπ οίηση και συσκευασία μελιού
Παραγωγή σακχαρωδών π ροϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ .
Μονάδες αναπ ήνισης κουκουλιών
Μεταπ οίηση σαλιγκαριών
Ξηραντήρια δημητριακών
Μονάδες απ οφλοίωσης επ εξεργασίας και τυπ οπ οίησης ρυζιού
Μονάδες silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων
Μονάδες οριζοντίων απ οθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές π εριοχές
Ελαιοτριβεία
Τυπ οπ οιητήρια ελαιολάδου
Σπ ορελαιουργεία
Ιδρυση νέων οινοπ οιείων σύγχρονης τεχνολογίας
Μονάδες διαλογής συσκευασίας και τυπ οπ οίησης, νωπ ών οπ ωροκηπ ευτικών, π ατάτας, σύκων, οσπ ρίων, μανιταριών και
ξηρών καρπ ών
Συντήρηση, ψύξη, απ οθήκευση νωπ ών οπ ωροκηπ ευτικών
Μονάδες μεταπ οίησης βιομηχανικής ντομάτας
Κονσερβοπ οιεία και ξηραντήρια φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ .)
Μονάδες χυμοπ οίησης φρούτων
Κονσερβοπ οιεία λαχανικών
Μεταπ οίηση ξηρών καρπ ών
Μονάδες επ εξεργασίας βρώσιμης ελιάς
Τυπ οπ οίηση και συσκευασία βρώσιμης ελιάς
Μεταπ οίηση δρεπ τών ανθέων
Μονάδες π αραγωγής π λήρως τυπ οπ οιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, οι οπ οίες θα εφαρμόσουν HACCP
Απ οθηκευτικοί χώροι ζωοτροφών (αφορά ορεινές ή νησιωτικές π εριοχές), με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού
π αρασκευαστηρίου
Επ εξεργασία και τυπ οπ οίηση σπ όρων και π ολλαπ λασιαστικού υλικού
Τυπ οπ οίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
Μονάδες επ εξεργασίας και τυπ οπ οίησης κρόκου Κοζάνης
Επ εξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (αιθέρια έλαια).
Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα
Οι δαπ άνες π ου ενισχύονται έχουν να κάνουν με:
Τη διαμόρφωση του π εριβάλλοντος χώρου.
Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
Την π ρομήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπ λισμού συμπ εριλαμβανομένου και του λογισμικού π ληροφορικής και του
εξοπ λισμού των εργαστηρίων στο βαθμό π ου εξυπ ηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, π εριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής
μίσθωσης, όπ ως π ροβλέπ εται στις εθνικές διατάξεις.
Τις εγκαταστάσεις επ εξεργασίας απ οβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής π αραγωγικής
επ ένδυσης.
Την αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος π ρος τον χώρο τυπ οπ οίησης

μεταπ οίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υπ οπ ροϊόντων και π τωμάτων με π ροδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη
νομοθεσία, στο π λαίσιο της δράσης π ου αφορά σε ίδρυση, επ έκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοπ οίησης
υπ οπ ροϊόντων σφαγής.
Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του π ροϋπ ολογισμού, όπ ως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες π έραν των
π αραπ άνω δαπ ανών.
Δαπ άνες για μελέτες σκοπ ιμότητας, δαπ άνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του π ροϊόντος, απ όκτηση
διπ λωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του π ροϊόντος.
Την απ όκτηση π ιστοπ οιητικών απ ό αρμόδιους οργανισμούς (όπ ως ISO, HACCP κ.λπ .).
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπ ικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπ ολογιστών,
συμπ εριλαμβανομένου του απ αραίτητου για τη λειτουργία της επ ένδυσης λογισμικού, φωτοτυπ ικών και συστημάτων
ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του π οσού των 50.000€.
Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης π ροκειμένου να εξυπ ηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
Πού θα απευθυνθώ
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