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ΕΝΘΕΤΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»
Επιδοτήσεις σε 18 κλάδους κτηνοτροφίας
21/10/2013

Χρηµατοδοτήσεις έως και 50% για δεκαοκτώ κλάδους της κτηνοτροφίας µέσω του
επενδυτικού νόµου. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η προθεσµία για τις αιτήσεις από τους
ενδιαφεροµένους
∆εκαοκτώ κλάδοι της κτηνοτροφίας στον τοµέα της µεταποίησης χρηµατοδοτούνται από τον επενδυτικό νόµο δηµιουργώντας σηµαντικές
ευκαιρίες σε όσους θέλουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους ή και να στήσουν καινούργιες µε κατώτατο προϋπολογισµό τις 100.000
ευρώ.
Ο επενδυτικός νόµος είναι ανοιχτός µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και οι ενισχύσεις φτάνουν έως και το 50% της αξίας των δαπανών. Το ποσοστό
κυµαίνεται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια.
Οι «Επαγγελµατικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν, µε τη συνεργασία του γενικού διευθυντή της εταιρείας P&K Consulting Group Κώστα
Παπαδόπουλου, έναν οδηγό για τον επενδυτικό νόµο και ιδίως για εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν µε τη µεταποίηση στον
κτηνοτροφικό τοµέα.
Επιχορηγούνται επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις σταβλισµένου ή ηµισταυλισµένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που
αφορούν:
1. Βοοτροφικές µονάδες κρεατοπαραγωγής,
2. Μονάδες γαλακτοπαραγωγής µε ορισµένες προϋποθέσεις.
3. Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες.
4. Χοιροτροφικές µονάδες χοιροµητέρων.
5. Πτηνοτροφικές µονάδες.
6. Κονικλοτροφικές µονάδες.
7. Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού.
8. Μονάδες παραγωγής κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
9. Σηροτροφικές µονάδες.
10. Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
11. Μονάδες εκτροφής θηραµάτων.
Στη µεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τοµέα κρέατος ζώων και πτηνών.
Οπως:
12. Η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός σφαγειοτεχνικών µονάδων µε κάποιους περιορισµούς.
13. Οι µονάδες τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος ζώων και πτηνών.
14. Οι µονάδες παραγωγής κρεατοσκευασµάτων εξοπλισµένες µε κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν υποστεί θερµική ή
άλλου είδους επεξεργασία.
15. Οι µονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη µεταποίηση του γάλακτος επιχορηγούνται:
16. Η ίδρυση τυροκοµείων µε κάποιους περιορισµούς και ο εκσυγχρονισµός τους µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.
17. Οι µονάδες επεξεργασίας γάλακτος µε κάποιους περιορισµούς.
18. Οι µονάδες παραγωγής γιαούρτης.
Ολες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται µε ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και µπορούν να
φτάσουν µέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες. Η προθεσµία υποβολής στον επενδυτικό νόµο είναι µέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόµος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα µε τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή
τους και το µέγεθος της επιχείρησής τους (µεγάλες, µεσαίες και µικρές) κυµαίνονται από 15% έως 50%.
Στην Α' Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ' Ζώνη είναι οι νοµοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των
Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιόνιων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας,
καθώς και οι παραµεθόριοι νοµοί της χώρας.
Στη Β' Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραµµα
Οι δαπάνες που µπορούν να ενισχυθούν είναι:
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος,
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µε εφαρµογή διεθνών προτύπων.
Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης.
Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων
µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.
Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαµορφωµένων οχηµάτων εξειδικευµένων χρήσεων.
Η κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισµός κτιριακών.
Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων.
Οι δαπάνες συµβούλων.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
www.ependyseis.gr τηλ. 210 3258800-4
PK Consulting Group, Μοναστηρίου 9 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310- 512409, www.pkgroup.gr
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