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Η δράση «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» αφορά σε επενδυτικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα
αγροδιατροφής.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 170.000.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε «Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία
ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή»

Το επενδυτικό σας σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους 
ανωτέρω στόχους.

II. Σκοπός

I. Βασικές Πληροφορίες

Η δράση «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» στοχεύει:

Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
Στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση
νέων ποικιλιών.
Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
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Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου
προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών
αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.

IIΙ. Δικαιούχοι

Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων
Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και
Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς

Α.

Δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να κριθούν μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που
πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του
εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν

συμβολαιακή γεωργία υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Β.

Μέγεθος 
επιχειρήσεων

 
Πολύ μικρές, μικρές,

μεσαίες

Κατώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

 
500.000,00€

Ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

 
1.000.000,00€

IV. Αιτούμενος Προϋπολογισμός

Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του
εμπορικού δικαιούχοι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον

40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Γ.

Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την
έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δ.



Όσα έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες θα
εκριζωθούν στο πλαίσιο αναδιάρθρωση.
Όσα δεν έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες και δεν
καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο παρόν
Υποέργο με την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται με εκρίζωση πολυετούς/
δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους / ποικιλίας, ίδιας έκτασης (απόκλιση
έκτασης ±10%).
Νέα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022.
Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε
ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης.
Ο δικαιούχος δύναται να εφαρμόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των μελών
του και των εκτάσεων αυτών, με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης με σκοπό την
εγκατάσταση των νέων φυτειών σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης.
Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις θα συμμορφώνονται με του
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης.
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V. Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων
δαπανών. Επιλέξιμα αγροτεμάχια ορίζονται τα ακόλουθα:

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών
Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση - παλμέτα)



Περιφέρειες Μέγεθος Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη

50%

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο 75%

Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 40%
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Κάθε αίτηση ενίσχυσης θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής
Τεκμηρίωση εξωτερικής χρηματοδότησης

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται μέσω των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Νόμιμη Σύσταση Δικαιούχου

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

VI. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των
επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Βιωσιμότητα της Επένδυσης

V. Ένταση Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης που θα λάβει το κάθε επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από την
περιφέρεια υλοποίησής του, καθώς στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών»
δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Των κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται στην ενότητα VII.
Της επιλεξιμότητας των αιτούμενων δαπανών (επενδύσεων)
Του εύλογου κόστους των αιτούμενων δαπανών
Τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της Δράσης

Η διάρκεια αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την
28/07/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 15/11/2022, ώρα 12:00.

Αίτηση

Διαδικασία Χορήγησης Προκαταβολής

Αξιολόγηση

Μετά την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης.

IX. Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων
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Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης,
που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.
Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να
ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Διάρκεια Υλοποίησης Σχεδίων



QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

QBC | Elevating your business

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

Στην QBC, όραμά μας είναι να  καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά στην παροχή Συμβουλευτικών και
παράπλευρων υπηρεσιών.

Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τις
επιχειρήσεις, μέσα από τη συνεργασία μας, να
δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία που
στοχεύουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με στόχο την ευημερία και κερδοφορία της
επιχείρησής σας προσφέρουμε Συμβουλευτικές,
Φορολογικές, Λογιστικές, Ελεγκτικές,
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες σας
υποστηρίζουν από την ένταξή σας στο νέο
επιδοτούμενο πρόγραμμα ''Αναδιάρθρωση
Καλλιεργειών'' μέχρι και την τήρηση των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.

Καθοδήγηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής
χρηματοδότησης.

Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης.

Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.

 
Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων.
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