
 
 

 

Δράση 4.2.1. ‐  Ενισχύσεις  50% για την 

μεταποίηση στην Πελοπόννησο 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  εξέδωσε  την  πρόσκληση  για  την  υποβολή  αιτήσεων  στήριξης  στο 

Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων» στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ‐

κής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). 

 Η δημόσια Ενίσχυση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.890.000€. 
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Επιλέξιμες δράσεις είναι: 

 ίδρυση 
 εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
 δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων 

 Περιοχές εφαρμογής 

Κρέας‐πουλερικά‐κουνέλια  

Γάλα  

Αυγά  

Σηροτροφία‐μελισσοκομία –  
Σαλιγκαροτροφία ‐ διάφορα ζώα  

Ζωοτροφές 

Δημητριακά  

Ελαιούχα Προϊόντα 
(πλην ιδρύσεων ελαιοτριβείων)  

Οίνος 

Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα,  
ξηροί καρποί  

Άνθη (τυποποίηση και εμπορία)  

Φαρμακευτικά και  
Αρωματικά Φυτά  

Σπόροι &  
Πολλαπλασιαστικό Υλικό  

Ξύδι  (από  οίνο,  από φρούτα  και  άλλες 
γεωργικές πρώτες ύλες) 

Επιλέξιμοι κλάδοι 

 εκτός είναι οι περιοχές LEADER  

 Ιδρύσεις ελαιοτριβείων 

 ιδρύσεις σφαγείων  

 εκσυγχρονισμοί μονάδων παραγωγής ζωοτροφών με αύξη‐
ση δυναμικότητας άνω του 20% 

 παραγωγή ή  επεξεργασία προϊόντων  εκτός  του Παραρτή‐
ματος Ι της Συνθήκης (γεωργικό προϊόν) 

 μετεγκαταστάσεις  και  συγχωνεύσεις  μονάδων  χωρίς  εκ‐
συγχρονισμό αυτών 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και  
μεγάλες επιχειρήσεις  

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρη‐
σης  που  έχει  υποχρέωση  τήρησης 
βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας,  
με  εξαίρεση  τις  επιχειρήσεις  που 
λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινω‐
νίας,  της  εταιρείας  αστικού  δικαίου 
και της κοινοπραξίας 

Δικαιούχοι 

50%  

H  ένταση  ενίσχυσης  προσαυξάνε‐
ται κατά 20% στην περίπτωση δρά‐
σεων που συνδέονται με συγχωνεύ‐
σεις  οργανώσεων  παραγωγών  στο 
πλαίσιο της Δράσης 

Ένταση ενίσχυσης 

Ανώτατος προϋπολογισμός 

599.999,99 € 

Κατώτατος προϋπολογισμός 

100.000,00 € 

Προϋπολογισμός έργων 

Διάρκεια υλοποίησης 2 έτη από την απόφαση ένταξης 

‐Δημοτική Κοινότητα Άργους  

‐Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων  

‐Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως (εκτός Μηλιάς)  

‐Τοπικές Κοινότητες Ευάνδρου, Θάνα, Μάκρης, 
Μερκοβουνίου, Παλλαντίου, Πελάγους, 
Περθωρίου, Σκοπής της ΔΕ Τρίπολης  

‐Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου  

‐Περιοχή Βελινιάτικα Τοπ. Κοινότητας Άσσου  

‐Οι περιοχές Άγιος Κοσμάς, Δάφνη, Ι. Μ Αγίας Τριάδος, Κάτω 
Εξαμίλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Θυμαριώνα, Πανό‐
ραμα της Δ.Ε Κορίνθου  

‐Οι περιοχές Μονή Ταξιαρχών, Άνω Αλμυρή, Θυμέλη, Νέα Αλμυ‐
ρή, Ντράσσα, Αρακούκια της ΔΕ Σαρωνικού και Άγιος Βλάσσης, 
Μονή Αγίας Μαρίνης, Άγιος Πέτρος, Ήλιος της ΔΕ Σολυγείας της 
Π.Ε. Κορινθίας 

‐Η Μονή Οσίου Παταπίου της ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας και η 
Μονή Φενεού της ΔΕ Φενεού της Π.Ε. Κορινθίας  

‐Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών   

‐Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας  

Δεν είναι 
επιλέξιμες 



Κατηγορία δαπάνης  Ύψος δαπάνης 

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών  

απόκτηση ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας  

Έως  10%  του  συνολικού  κόστους  της 
επένδυσης.  
Για  τις  εγκαταλελειμμένες  και  πρώην 
βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  που  περι‐
λαμβάνουν  κτήρια,  το  όριο  αυξάνεται 
στο 15%. 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου    

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού,  συμπερι‐
λαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων  

 

Αγορά καινούργιων οχημάτων 

i.Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων  ειδικού  τύπου  τα οποία, 
θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκει‐
μένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος  

ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά) 

i.H δαπάνη για την αγορά οχημάτων 
ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% του προϋπολογισμού  

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας    

Δαπάνες  εξοπλισμού  επιχείρησης  (fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλε‐
κτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκατα‐
στάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας)   

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτε‐
κτόνων, μηχανικών και συμβούλων   

Άυλες  δαπάνες  όπως  απόκτηση  ή  ανάπτυξη  λογισμικού  και  αποκτήσεις  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας,  α‐
δειών,  δικαιωμάτων  διανοητικής  ιδιοκτησίας,  εμπορικών  σημάτων,  δημιουργία  αναγνωρίσιμου  σήματος 
(ετικέτας)  του  προϊόντος,  έρευνα  αγοράς  για  τη  διαμόρφωση  της  εικόνας  του  προϊόντος  (συσκευασία, 
σήμανση).   

Επιλέξιμες δαπάνες 

 Επιλέξιμος είναι μόνο ο καινούριος εξοπλισμός 

 Τα πλαστικά  παλετοκιβώτια  (bins)  είναι  επιλέξιμα  στην  περίπτωση  που  έχουν  διάρκεια  απόσβεσης 
μεγαλύτερη του ενός έτους.  

 Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικο‐
νόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονω‐
μένη δράση αλλά ως τμήμα της όλης επένδυσης.  

 Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύο‐
νται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.  

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλε‐
κτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ 

Ο  φυσικός  φάκελος  υποβάλλεται 
στη  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομί‐
ας  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και 
περιλαμβάνει:  
‐ την τεχνικοοικονομική μελέτη,  
‐ τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  
‐  υπογεγραμμένη  την  ηλεκτρονική 
αίτηση στήριξης  

Υποβολή προτάσεων 

Η  περίοδος  ηλεκτρονικής  υποβολής 
αιτήσεων ορίζεται από  5  Φεβρουα‐
ρίου 2020 έως και 4 Μαίου 2020 
 

Η  υποβολή  του  φυσικού  φακέλου 
ορίζεται  εντός  15    ημερολογιακών 
ημερών  από  την  ανωτέρω  καταλη‐
κτική ημερομηνία  

Περίοδος αιτήσεων 

Επικοινωνήστε μαζί μας για έλεγχο επιλεξιμότητας  

και προαξιολόγηση της πρότασής σας 

IMPRUS CONSULTING 

Navarinou 8, 10680 Athens Greece 
Amvrosiou Frantzi 18, 24100 Kalamata Greece 
Phone: 2103643236 / 2721080896 
Mob: 6942013799 / 6972191072 
E-mail: info@imprus.gr, tp@imprus.gr  
Website: www.imprus.gr  

Επεξεργασία  βιολογικών  πρώτων 
υλών  

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας  

Δαπάνες  εξοικονόμησης  ενέργειας, 
εγκατάστασης  συστημάτων  περιβαλ‐
λοντικής διαχείρισης και ΑΠΕ  

Χρήση  καινοτομίας  και  νέων  τεχνο‐
λογιών  

Χωροθέτηση  της  επένδυσης 
(ελλειμματικότητα  μεταποιητικής 
υποδομής‐Περιφ.προτεραιότητες)  

Δαπάνες εξοικονόμησης ύδατος  

Αύξηση θέσεων απασχόλησης  

Μέγεθος Επιχείρησης  

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαί‐
ων  

Εξωστρέφεια επιχείρησης  

Κριτήρια Αξιολόγησης 


