
  

 

 

 

 

Ενίσχυση Επενδύσεων Γεωργικών Προϊόντων  

30 Σεπτεμβρίου, 2011 Κατηγορία: Δελτία Τύπου  

2
η
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α 

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων - ενίσχυση επενδύσεων στη 

μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων » 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι 

υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα 

Σκανδαλίδη, η 2
η
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α 

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

O προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000€ 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 εκατ. 

ευρώ. 

Σεπτέμβριος 2011 
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http://www.kcci.gr/?cat=4


  

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. 

 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. 

Η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού από τους ενδιαφερόμενους, σε ηλεκτρονική 

μορφή, θα γίνεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 - Αθήνα ή από τις οικείες 



  

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011 και 

λήγει την Τετάρτη 28.12.2011  και ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι 

 μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr 

και    http://www.minagric.gr, 

ενώ μπορείτε να απευθύνεστε  στο Επιμελητήριο Καβάλας,  τηλέφωνο επικοινωνίας 

              2510 222212         2510 222212, κα Ό. Καζιάνη (εσωτ 2) και κα Σ. 

Μαυρομμάτη (εσωτ. 5). 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the 
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and 
do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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