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ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Τίτλος υπό – δράσης

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Κωδικός υπό – δράσης

19.2.2.6
Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης

Η υπο-δράση αφορά :


στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας αγροτικών
προϊόντων, οι οποίες ασκούνται στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (εντός της
αγροτικής εκμετάλλευσης ή αγροικίας) από τον επαγγελματία αγρότη και τα οποία προορίζονται για
άμεση διάθεση στον καταναλωτή, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 ΥΑ όπως ισχύει
κάθε φορά.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής μπορούν να είναι Προϊόντα δημητριακών,
Αρτοσκευάσματα, Ζυμαρικά, Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, Προϊόντα με
extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια
έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων, Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι,
ξύδι και λάδι, Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, Προϊόντα με μέλι
που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα,
Γαλακτοκομικά προϊόντα, Λοιπά τρόφιμα, σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου και Προϊόντα
σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.
Τα σημεία διάθεσης των προϊόντων μπορεί να είναι η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές
εκδηλώσεις), οι λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και
μαζικής εστίασης.
 στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, των οποίων η διαφορά τους με τις
απλές αγροτουριστικές μονάδες είναι ουσιώδης, καθώς τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα συνδέουν
την
πρωτογενή
παραγωγή,
την
μεταποίηση
και
την
παροχή
υπηρεσιών.
Είναι κατά βάση οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή
ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης και παρακολούθησης της
διαδικασίας παραγωγής ή της οικοτεχνικής μεταποίησης (εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις για τη
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών,
μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας, γευσιγνωσία).
Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση στο Κριτήριο 2: «Επίτευξη των ειδικών στόχων της υποδράσης», θα πρέπει να αφορά:
1. σε οικοτεχνία που παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα/τρόφιμα
2. ή σε πολυλειτουργικό αγρόκτημα με περισσότερες από 2 δραστηριότητες.
Στην ενίσχυση των παραπάνω ενεργειών δίνεται απόλυτη προτεραιότητα με την παροχή του κινήτρου του
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 του γενικού de minimis, μιας και η λειτουργική διασύνδεση των επιμέρους
παραγωγικών τομέων, για τη δημιουργία επιτόπου προστιθέμενης αξίας, δημιουργεί σημαντικά
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την προώθηση της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας και αποτελεί κρίσιμο
συστατικό στοιχείο της τοπικής στρατηγικής.
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
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Δικαιούχοι
Ενέργεια 1: Φυσικά πρόσωπα παραγωγών πρωτογενών αγροτικών προϊόντων ή συνεργασία δύο ή
περισσοτέρων παραγωγών υπό τις προϋποθέσεις της υπ. αριθμ. ΥΑ 4912/120862/5-11-2015, και για την
Ενέργεια 2: Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),
βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ 543/34450/2017.
Ένταση ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013
(γενικός de minimis) (Οι συνολικές ενισχύσεις από τον κανονισμό De Minimis που θα λαμβάνει ο
δικαιούχος ανά τριετία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 € Δημόσια Δαπάνη).
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 308.000€ περίπου.
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