
 

Ενισχύσεις έως 65%                          

για τον εκσυγχρονισμό οινοποιείων  

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης επι-

χειρήσεων οινοπαραγωγής στο πλαίσιο του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. 

 Είναι ετήσιο πρόγραμμα, που προκηρύσσεται ανά έτος. 

 Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο σύστημα του ΥΠΑΑΤ ολοκληρώνεται την    

10η Σεπτεμβρίου 2020. 

ΕΝΗΜ
ΕΡΩΤΙ

ΚΟ ΣΗ
ΜΕΙΩΜΑ 

Επιλέξιμες είναι δράσεις εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης υφιστάμενων οινοποιητικών      
επιχειρήσεων 

οινοποιητικές επιχειρήσεις  

συνεταιρισμοί - οργανώσεις οινοπαραγωγών  

ενώσεις δύο ή περισσοτέρων οινοπαραγωγών 

διεπαγγελματικές οργανώσεις 

Δικαιούχοι 

Ανώτατος  

350.000 € 

Κατώτατος  

10.000 € 

 για συλλογικές επενδύσεις 
(Συνεταιρισμοί - Οργανώσεις Παρα-
γωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών,  
Διεπαγγελματικές οργανώσεις) 

500.000 € 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 

Ποσοστό επιδότησης 

40% 

Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,  
Αττικής, Κρήτης  

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας,     
Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας  

50% 

Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 65% 

  Ένταση ενίσχυσης  

προμήθεια ή μίσθωση παραγωγικού μηχανολο-
γικού εξοπλισμού 

προμήθεια λογισμικού και Η/Υ διαχείρισης κελα-
ριών 

επενδύσεις ποιοτικού ελέγχου  (εργαστήριο ανα-
λύσεων) 

υποδομές πωλήσεων – παρουσιάσεων 
(αίθουσες πώλησης, γευσιγνωσίας & εκθέσεων) 

επενδύσεις μάρκετινγκ (ανάπτυξη δικτύων, 
πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.) 

αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός κτηρίων και υπο-
δομών 

εξοπλισμός γραφείων 

αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

αμοιβές συμβούλων - μελετητών 

Eπιλέξιμες δαπάνες  

Διάρκεια     
υλοποίησης  

 
Μέχρι τη        

10η Ιουλίου   
του επόμενου 

έτους 



IMPRUS CONSULTING 

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

Επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 27210 80896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email 
στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας & προαξιολόγηση της πρότασης σας 

 

Ενισχύσεις έως 65%                                

για τον εκσυγχρονισμό οινοποιείων  
ΕΝΗΜ

ΕΡΩΤΙ
ΚΟ ΣΗ

ΜΕΙΩΜΑ 

 Αγορά μηχανημάτων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση       
ενέργειας  

 Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον  

 Παραγωγή βιολογικών προϊόντων  

 Παραγωγή Οίνων ποιότητας, ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών και οίνων 
ονομασίας κατά παράδοση  

 Σύνολο παραγωγής - Μ.Ο. διετίας 

 Οργανώσεις παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις παραγωγών  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κάθε χρόνο επιδοτούνται οι 50 αιτήσεις 
με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίες 

τουλάχιστον 20 πρέπει να είναι μικρών 
ή μεσαίων επιχειρήσεων  

τουλάχιστον 5 πρέπει να είναι συλλογι-
κοί φορείς (Οργανώσεις Παραγωγών, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις παραγωγών) 

Επιλέξιμες Προτάσεις 

Επιλεξιμότητα  εξοπλισμού  
 

Επιλέξιμος είναι: 
  

μόνο καινούριος εξοπλισμός  
εξοπλισμός που έχει διάρκεια 

απόσβεσης μεγαλύτερης του 
ενός έτους  

 

Χ  Δεν είναι επιλέξιμη η απλή 
αντικατάσταση εξοπλισμού 
(παρόμοιας κατηγορίας, μεγέ-
θους ή δυναμικότητας)  

Επιλέξιμα είναι βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την 
αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπαρχουσών 


