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Η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων» εντάσσεται στον Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ που
χρηματοδοτείται για την περίοδο 2022-2025.

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

IIΙ. Δικαιούχοι

I. Βασικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»
στοχεύει:

Στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας
στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών
σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της
συμβολαιακής γεωργίας.

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων στις αγορές μέσα από την
αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης
τεχνολογίας και των ψηφιακών
εργαλείων.

Στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας
και χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον,
που περιορίζουν το φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής.

Στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
αλυσίδα αξίας.

Στη βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη
διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών,
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η
πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
του ν.4430/2016 και εταιρίες εμπορικού
δικαίου.
Ύπο σύσταση νομικά πρόσωπα.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες



Τη βιομηχανία τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

Την παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Ποτοποιία 
Την παραγωγή προϊόντων καπνού
Την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Την αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία
μη γεωργικού προϊόντος.

Οι επιλέξιμοι τομείς αφορούν:

Στη δράση εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν:

B.

Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία
γεωργικού προϊόντος.

V. Επιλέξιμοι Τομείς

IV. Καθεστώτα Ενίσχυσης
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Α.



Μέγεθος 
επιχειρήσεων

 
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες

Μεγάλες

Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Κατώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

 
500.000,00€

2.000.000,00€

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
Δαπάνες για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων
Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Ανώτατος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

 
7.500.000,00€

12.000.000,00€

Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (ηλεκτρικά
οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2
μικρότερο των 50g/Km.)
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού 
Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει
Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (αγορά τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρικών υπολογιστών, κλπ.).
Συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την
εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε
ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων
Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, έρευνας
αγοράς, branding, πιστοποιήσεων (ISO, κλπ.) σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών

Αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες και λαμβάνετε επιχορήγηση (τα ποσοστά ενίσχυσης
διαφέρουν από αυτά που αναγράφονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων).
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VΙ. Επιλέξιμες Δαπάνες 

VII. Αιτούμενος Προϋπολογισμός

Επιδοτούνται βάσει των ποσοστών ενίσχυσης που αναγράφονται στον νέο χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων.



VIΙΙ. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται τα
ποσοστά ενίσχυσης που θα λαμβάνει το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο,
ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.
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Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές
προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου
συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο
ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.
Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών
ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση
ύδατος.

Απαιτείται επένδυση σε τουλάχιστον μία δράση από τις ακόλουθες:

Κάθε αίτηση ενίσχυσης θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

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

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών και περιγράφονται
στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε
σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής
διαδικασίας.

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται μέσω των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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Πράσινη Μετάβαση

Νόμιμη Σύσταση Δικαιούχου

Βιωσιμότητα της Επένδυσης

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Καινοτομία και Ψηφιακό Μετασχηματισμό

IX. Κριτήρια Επιλεξιμότητας



Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών 
Το εύλογο κόστος των αιτούμενων δαπανών
Τη συμμόρφωση με τις προύποθέσεις της Δράσης

Η τελική αξιολόγηση της αίτησης θα γίνεται ως προς:

Της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης ενίσχυσης
Της ορθής υποβολής όλων των στοιχείων, δικαιολογητικών και μελετών
Της ορθά υπογεγραμμένης αίτησης ενίσχυσης και εγγράφων

Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της αίτησης ενίσχυσης από τους
αξιολογητές, με σκοπό τη διασφάλιση:

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την
15/06/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/09/2022, ώρα 12:00.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις
ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για
το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα 7.500.000,00 ευρώ
για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 12.500.000,00 ευρώ για
τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ακόμη, η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

X. Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων - υποβολή, έλεγχος, αξιολόγηση
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Αίτηση

Έλεγχος

Αξιολόγηση



QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

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

Σύνταξη και υποβολή επενδυτικού 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.

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

QBC | Elevating your business

qbc.gr

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες σας
υποστηρίζουν από την ένταξή σας στο νεό
επιδοτούμενο πρόγραμμα ''Καινοτομία και πράσινη
μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων'' μέχρι
και την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.

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.

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/

