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Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη η
δεύτερη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μέτρου 123Α για την «αύξηση της αξίας
των γεωργικών προϊόντων»

Το μέτρο, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ελληνικό Δημόσιο.
«Το μέτρο αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και κυρίως αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στην
μεταποίηση των προϊόντων», όπως δήλωσε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και
Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος.
Ήδη, από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας αλλά και από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
διατίθεται στους ενδιαφερομένους όλους το πληροφοριακό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή.
Η κατάθεση των σχετικών φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και εκπνέει την
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ
και δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., καθώς και επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200
εκατομμύριων ευρώ.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων,
δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών,
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Συγκεκριμένα αφορούν:
• Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και
ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και
παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και
υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
• Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών
ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα),
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
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• Αυγά και πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών,
μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες
τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών.
• Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης,
συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
• Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και
μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
• Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας και τυποποίησης
ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
• Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και
συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
• Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και
ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης
οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης
βρώσιμων ελιών.
•

Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.

• Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων,
παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων
ζωοτροφών, κ.λπ.
• Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και
τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και
επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως
5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των
διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05.
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