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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

Τίτλος υπό – δράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Κωδικός υπό – δράσης

19.2.1.1
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης

Η υπό-δράση αφορά στη στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων
επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και δασών καθώς και επισκέψεις σε αυτές του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
παρέμβασης που απασχολείται στο γεωργικό και δασικό τομέα (μέλη συνεταιρισμών ή συνεργατικών
σχημάτων, αγροτών, κ.ά), προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και
πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους
παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
Ενδεικτικές ενέργειες στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης μπορεί να είναι επιμορφωτικά μαθήματα ή
εργαστήρια – συζητήσεις σε μικρές ομάδες έως 20 ατόμων, δραστηριότητες επιτόπου επίδειξης που δίνουν
τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν στην πράξη μια ήδη δοκιμασμένη και εφαρμοσμένη
τεχνολογία, τη χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος ή μια συγκεκριμένης τεχνικής
παραγωγής στο γεωργικό ή δασικό τομέα, δράσεις ενημέρωσης για τη διάδοση πληροφοριών στους
ανωτέρω τομείς, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή έντυπων
και ηλεκτρονικών μέσων καθώς και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις που εστιάζουν στις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών και νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών. Οι ανωτέρω ενέργειες
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης μπορούν να υλοποιηθούν σε:


πιστοποιημένο επιδεικτικό αγρό,



σε ερευνητικό κέντρο,



σε γεωργική εκμετάλλευση,



εντός μιας επιχείρησης,



σε πιστοποιημένες από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές μεταφοράς γνώσης & ενημέρωσης



οποιαδήποτε άλλη δομή μεταφοράς γνώσης & ενημέρωσης όπου εξυπηρετούνται οι στόχοι
υλοποίησης της υπο-δράσης και διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
Οι τομείς που θα δοθούν προτεραιότητα αφορούν κυρίως:
1. στην πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και
στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων
2. στη χρήση του γεωθερμικού δυναμικού
3. σε φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές μεθόδους για την παραγωγή πιστοποιημένων
προϊόντων
4. σε νέες μεθόδους/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία που
μειώνουν το κόστος παραγωγής
5. σε νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο γεωργικό και δασικό τομέα που
μειώνουν το κόστος παραγωγής
6. στη βελτίωση τεχνικών υλοτομίας και πρακτικές διαχείρισης και εκμετάλλευσης προϊόντων ξύλου,
7. στην ασφάλεια και προστασία κατά την εργασία στο γεωργικό και δασικό τομέα,
8. και στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και στη δικτύωση αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων και
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γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση:
 στο Κριτήριο 2: «Επίτευξη των ειδικών στόχων της υπο-δράσης», θα πρέπει να αφορά, σε έναν
τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-δράσης ενώ για να βαθμολογηθεί
 στο Κριτήριο 10: «Ωφελούμενοι προγράμματος κατάρτισης», θα πρέπει οι ωφελούμενοι να
αποτελούνται από άτομα της περιοχής παρέμβασης, που απασχολούνται στο γεωργικό και δασικό
τομέα, όπως μέλη συνεταιρισμών ή συνεργατικών σχημάτων, αγρότες, δασεργάτες κ.ά.
Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης :



Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, η
στήριξη δεν ακολουθεί τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και απαλλάσσεται από την
υποχρέωση κοινοποίησης (Καν 1305/13). Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των
επιλέξιμων δαπανών.
 Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα, η στήριξη
χορηγείται βάσει του άρθρου 38 καν. (ΕΕ) 702/2014.
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι είναι πάροχοι της κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης και η επιλεξιμότητα τους θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Ένταση ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 100.000€.
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Τίτλος Δράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

Τίτλος υπό – δράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Κωδικός υπό – δράσης

19.2.1.2
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης

Η υπο-δράση αφορά στη στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων
επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές καθώς και επισκέψεις ατόμων που
απασχολούνται σε ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να
ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις
σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
Ενδεικτικές ενέργειες στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης μπορεί να είναι επιμορφωτικά μαθήματα ή
εργαστήρια – συζητήσεις σε μικρές ομάδες έως 20 ατόμων, δραστηριότητες επιτόπου επίδειξης που
δίνουν τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν στην πράξη μια ήδη δοκιμασμένη και
εφαρμοσμένη τεχνολογία, τη χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος ή μια
συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής στη ΜΜΕ, δράσεις ενημέρωσης για τη διάδοση πληροφοριών στους
ανωτέρω τομείς, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή έντυπων
και ηλεκτρονικών μέσων καθώς και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις που εστιάζουν στις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στην ανάπτυξη νέων
επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. Οι
ανωτέρω ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης μπορούν να υλοποιηθούν σε:


σε πιστοποιημένη επιδεικτική ΜΜΕ,



σε πιστοποιημένο επιδεικτικό αγρό



σε ερευνητικό κέντρο,



σε γεωργική εκμετάλλευση,



εντός μιας επιχείρησης,



σε πιστοποιημένες από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές μεταφοράς γνώσης & ενημέρωσης



οποιαδήποτε άλλη δομή μεταφοράς γνώσης & ενημέρωσης όπου εξυπηρετούνται οι στόχοι
υλοποίησης της υπο-δράσης και διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
Οι τομείς που θα δοθούν προτεραιότητα αφορούν κυρίως:
1. στην πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και
στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
2. σε νέες μεθόδους/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία που
μειώνουν το κόστος παραγωγής
3. στις βασικές αρχές μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων,
4. στις δυνατότητες και στα μέσα πλήρους καθετοποίησης της παραγωγής,
5. στην ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων σε ΜΜΕ,
6. στις χρήσεις του γεωθερμικού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία
7. στην ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και στη δικτύωση αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων και
επιχειρήσεων
8. στην ελληνική γαστρονομία και διατροφή
9. στη βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών στον αγροτικό τουρισμό
10. και στις νέες μορφές αγροτικού τουρισμού
Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση:


στο Κριτήριο 2: «Επίτευξη των ειδικών στόχων της υπο-δράσης», θα πρέπει να αφορά, σε έναν
τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-δράσης ενώ για να βαθμολογηθεί
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στο Κριτήριο 10: «Ωφελούμενοι προγράμματος κατάρτισης», θα πρέπει οι ωφελούμενοι να
αποτελούνται από άτομα της περιοχής παρέμβασης που απασχολούνται σε ΜΜΕ επιχειρήσεις
(είτε ως επιχειρηματίες, εργαζόμενοι ή συνεργάτες).

Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης :



η παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του άρθρου 47 καν. (ΕΕ) 702/2014, ως ακολούθως:
- 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις
- 70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν.
(ΕΕ) 1407/2013 (γενικός de minimis).
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι είναι πάροχοι της κατάρτισης ή άλλης υπο-δράσης μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης και η επιλεξιμότητα τους θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Ένταση ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 100.000€.
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