
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.6 

Νομική βάση Κανονισμός 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, που το φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο των μονάδων διαθέτει τις απαιτούμενες 
πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής. 
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης πρέπει υποχρεωτικά (κατά τη λειτουργία 
τους): α) να δημιουργήσουν ιστοσελίδα προβολής (σ.σ. τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και β) να 
είναι επισκέψιμες (σ.σ. διαθέτοντας χώρο γευσιγνωσίας ή/και επιδεικνύοντας την παραγωγική δραστηριότητα). 
Στο πλαίσιο της υποδράσης προωθείται (σ.σ. μέσω μοριοδότησης) η ενίσχυση επενδύσεων που: α) υλοποιούνται 
σε ορεινή περιοχή, ,  β)συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος,   γ) ο δικαιούχος ανήκει στις ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή είναι νέος/νέα έως 35 ετών και  δ) προωθούν την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 
Το κριτήριο «ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100) 

Επεξεργασία ή/και παραγωγή 
προϊόντων λάδι, ελιές, 

εσπεριδοειδή, κρέας ή/και 
γαλακτοκομικά 

 
 

15 

 
100 

Επεξεργασία ή/και παραγωγή 
λοιπών προϊόντων 

0 

 
Η δημόσια δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του κανονισμού de 
minimis 1407/13 (σ.σ. 2000.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 1,62 1,21 

Δημόσια Δαπάνη 65.000,00 1,49 1,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 35.000,00 1,96 1,96 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Κριτήρια επιλογής 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.2.6 

Α/
Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤ
ΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 
1-100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

8 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα 
έναρξης 

υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν/αδειών 

8 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/

άδειες 30 

3 

Δυνατότητα 
διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για 

την έναρξη 
υλοποίησης του 

επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων 
επί τη ιδιωτικής 
συμμετοχής (%) 6 0-100 

4 

Προώθηση 
νεανικής 

επιχειρηματικό
τητας 

Ο δικαιούχος της 
επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολό 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

4 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το μετοχικό / 
εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό 50 



μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι 
≤ 35 ετών 

5 

Προώθηση 
γυναικείας 

επιχειρηματικό
τητας 

Ο δικαιούχος της 
επένδυσης είναι γυναίκα 

(φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της 

οποίας είναι στο σύνολο 
τους γυναίκες 

4 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το μετοχικό / 
εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 50 

6 

Προώθηση 
επιχειρηματικό

τητας 
συλλογικών 

φορέων 
(συνεταιρισμοί, 
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.) 

ΝΑΙ 

4 

100 

ΌΧΙ 0 

7 

Χωροθέτηση 
της πράξης 

(σύμφωνα με 
τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

3 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

8 

Είδος 
επιχείρησης 

(σύμφωνα με 
τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

10 

100 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες / μεγάλες 
επιχειρήσεις 0 

9 

Ρεαλιστικότητα 
και αξιοπιστία 

κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

10 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 0 

10 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμμ

ατος 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 10 50 



υλοποίησης 
επένδυσης 

Ορθολογικός 
προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 50 

11 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
ΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 15 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

12 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με την προστασία 

του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

10 

100 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με την προστασία 

του περιβάλλοντος 
μικρότερο του 5% 0 

13 

Καινοτόμος 
χαρακτήρας της 

πρότασης / 
χρήση 

καινοτομίας και 
νέων 

τεχνολογιών 
(μονάδες 

μεταποίησης 
και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται 
ως καινοτόμο  

3 

100 

Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύνολο της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού - ελέγχου - 
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική 
διαδικασία 75 

Η συσκευασία και η 
παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή 
προηγμένη ή γίνεται σε 

εισαγωγή μιας σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, 
το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση 
με τον όγκο παραγωγής 
της, την ποιότητα των 
προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 50 

14 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

5 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο 
φορέας που απαιτείται 0 

 


