
Οικονομικός 
μετασχηματισμός 
του αγροτικού τομέα
Συνοπτική παρουσίαση 
επιμέρους προσκλήσεων

Ιούλιος 2022



Εκσυγχρονισμός 
του 
Πρωτογενούς 
Τομέα

Υποέργο 2: 

Καινοτομία 
και πράσινη 
μετάβαση
στη 
μεταποίηση 
γεωργικών 
προϊόντων

Υποέργο 1: 

Αναδιάρθρωση 
των 
καλλιεργειών

Υποέργο 4: 

Πράσινος 
αγροτουρισμός

Υποέργο 3: 

Γενετική 
βελτίωση των 
ζώων

Υποέργο 5: 

Οι επιμέρους προσκλήσεις
Οι προσκλήσεις των 5 υποέργων για τον «Oικονομικό μετασχηματισμό 
του αγροτικού τομέα», αφορούν δράσεις σχετικά με τα εξής:



Συνολική δημόσια δαπάνη: € 510 εκ.
Μηχανισμός χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος

Προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές

Δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της 
αξιοποίησης του τουρισμού

Ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον 
διαδικασιών για μαζική παραγωγή

Πράσινος 
αγροτουρισμός

05/07/2022
Γενετική 
βελτίωση ζώων

27/07/2022
Λήξη υποβολής 
αιτήσεων

30/09/2022

Εκσυγχρονισμός 
του 
Πρωτογενούς 
Τομέα

18/07/2022

Αναδιάρθρωση 
των 
καλλιεργειών

31/08/2022

Καινοτομία και 
πράσινη 
μετάβαση στη 
μεταποίηση 
γεωργικών 
προϊόντων

15/06/2022

Στόχευση δράσης

Συνολική δημόσια δαπάνη: € 510 εκ.
Μηχανισμός χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος

Προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές

Δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της 
αξιοποίησης του τουρισμού

Ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον 
διαδικασιών για μαζική παραγωγή

Πράσινος 
αγροτουρισμός

05/07/2022
Γενετική 
βελτίωση ζώων

27/07/2022
Λήξη υποβολής 
αιτήσεων

30/09/2022

Εκσυγχρονισμός 
του 
Πρωτογενούς 
Τομέα

18/07/2022

Αναδιάρθρωση 
των 
καλλιεργειών

31/08/2022

Καινοτομία και 
πράσινη 
μετάβαση στη 
μεταποίηση 
γεωργικών 
προϊόντων

15/06/2022

Στόχευση δράσης

3Go Beyond | Move forward together.

Βασικά σημεία δράσης
Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα

Η δράση με τίτλο «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» αφορά στην 
υλοποίηση 5 υποέργων, τα οποία:

Ενισχύουν και προωθούν την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα

Χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολική δημόσια 
δαπάνη € 510 εκ.

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων



Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι Επιλεξιμότητα δαπανών

Μέγεθος

Μορφή
Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, 
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις

Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία 
μετοχών σε Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς

Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και εταιρίες εμπορικού 
δικαίου που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια

Επιχειρήσεις που ανήκουν 

είτε στις ΜΜΕ
είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες δαπάνες εντός 
περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός 
περιφερειακών ενισχύσεων

Αγορά γης, κατασκευή και 
εκσυγχρονισμός ακινήτων
Οχήματα μεταφοράς Α΄ υλών 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού
Διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου 

Άυλες δαπάνες (λογισμικά κ.α) και 
απόκτηση άυλων στοιχείων 
ενεργητικού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές 
Εκθέσεις
Δαπάνες προώθησης παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Τουλάχιστον μία δράση καλύπτει τους στόχους 
πράσινης μετάβασης

Τουλάχιστον μία δράση καλύπτει τους στόχους 
καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού

Βιωσιμότητα επένδυσης

Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Ένταση ενίσχυσης*
ΜΜΕ

Μεγάλες

€ 0,5 εκ. – 7,5 εκ.

€ 2 εκ. – € 12 εκ.

15% – 55%

*: Ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφερειακή ενότητα στην οποία υλοποιείται η επένδυση 
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Αξιοποίηση 1ης πρόσκλησης
Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων



Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι Επιλεξιμότητα δαπανών

Κατασκευή και εκσυγχρονισμός 
ακινήτων
Οχήματα μεταφοράς Α΄ υλών 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού
Διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου 

Άυλες δαπάνες (λογισμικά κ.α) και 
απόκτηση άυλων στοιχείων 
ενεργητικού

Επιχειρήσεις που ανήκουν 

είτε στις ΜΜΕ
είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Τουλάχιστον μία δράση καλύπτει τους στόχους 
πράσινης μετάβασης

Τουλάχιστον μία δράση καλύπτει τους στόχους 
καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού

Βιωσιμότητα επένδυσης

Καθετοποίηση

Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Ένταση ενίσχυσης*
ΜΜΕ

Μεγάλες

€ 0,5 εκ. – € 3 εκ.

€ 1 εκ. – € 10 εκ.
35% – 75%

*: Ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφερειακή ενότητα στην οποία υλοποιείται η επένδυση 

Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, 
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις

Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία 
μετοχών σε Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς

Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και εταιρίες εμπορικού 
δικαίου που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές 
Εκθέσεις
Δαπάνες προώθησης παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ

Μορφή

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός 
περιφερειακών ενισχύσεων

Μέγεθος Επιλέξιμες δαπάνες εντός 
περιφερειακών ενισχύσεων
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Αξιοποίηση 2ης πρόσκλησης
Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα



Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι Επιλεξιμότητα δαπανών

Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Ένταση ενίσχυσης*

Μέγεθος Επιλέξιμες δαπάνες εντός 
περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός 
περιφερειακών ενισχύσεων

Μορφή

ΜΜΕ

Μεγάλες

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν

Κατασκευή και εκσυγχρονισμός 
ακινήτων
Οχήματα μεταφοράς Α΄ υλών 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
Άυλες δαπάνες (λογισμικά κ.α) και 
απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού

Απόκτηση φιλικού προς το περιβάλλον 
εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 
(τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα 
ενδοεπικοινωνίας, υπολογιστές κ.α)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις
Δαπάνες προώθησης παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Τουλάχιστον μία δράση καλύπτει τους στόχους 
πράσινης μετάβασης

Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού

Βιωσιμότητα επένδυσης

€ 0,5 εκ. – € 7,5 εκ.

€ 0,5 εκ. – € 12,5 εκ.

15% – 50%

Επιχειρήσεις που ανήκουν 

είτε στις ΜΜΕ
είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

όλες οι επιχειρήσεις με μορφή 
νομικών προσώπων
υπό σύσταση νομικά 
πρόσωπα, που ολοκληρώνουν 
τις διαδικασίες σύστασης πριν 
την έκδοση της ατομικής 
εγκριτικής απόφασης 
ενίσχυσης

*: Ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφερειακή ενότητα στην οποία υλοποιείται η επένδυση 
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Αξιοποίηση 3ης πρόσκλησης
Πράσινος αγροτουρισμός



Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι Επιλεξιμότητα δαπανών

Μέγεθος Επιλέξιμες δαπάνες
(βάσει Καν. 702/2014)

Μορφή
Ομάδες ή Οργανώσεις 
Παραγωγών, Ενώσεις 
Οργανώσεων Παραγωγών

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
Αγροτικές Εταιρικές 
Συμπράξεις

Ανώνυμες Εταιρίες με 
πλειοψηφία μετοχών σε 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Αναδιάρθρωση πολυετών / 
δενδρωδών καλλιεργειών

Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
δενδρυλλίων
Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος στήριξης (γραμμική 
φύτευση)

Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες 
πρέπει να είναι:

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Βιωσιμότητα της επένδυσης

Καθετοποίηση

Επιλεξιμότητα επένδυσης βάσει μελέτης 
Πανεπιστημιακού Φορέα

Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Ένταση ενίσχυσης*

€ 0,5 εκ. – €  1 εκ. 40% – 75%

Επιχειρήσεις που ανήκουν 
αποκλειστικά στις ΜΜΕ

Ανθεκτικές στην κλιματική 
αλλαγή
Ανθεκτικές σε ασθένειες που 
επηρεάζουν την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα

Τα παραγόμενά τους προϊόντα να 
έχουν εξαγώγιμο εμπορικό 
προσανατολισμό

*: Ανάλογα την περιφερειακή ενότητα στην οποία υλοποιείται η επένδυση 
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Αξιοποίηση 4ης πρόσκλησης
Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών



Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι Επιλεξιμότητα δαπανών

Μέγεθος Επιλέξιμες δαπάνες
(βάσει Καν. 702/2014) 

Μορφή

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων 
και ενημέρωσης

Μέτρα προώθησης γεωργικών 
προϊόντων
Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό 
τομέα
Έρευνα και ανάπτυξη στους 
τομείς της γεωργίας

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποίηση σύμπραξης φορέων

Συμβολή στους στόχους του ΤΑΑ και εξέταση μελέτης 
σκοπιμότητας

Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του γεωργικού τομέα 
μέσω ανάπτυξης ισχυρών συνεργιών

Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Ένταση ενίσχυσης
ΜΜΕ

Μεγάλες

€ 0,5 εκ. – € 2 εκ.

€ 0,5 εκ. – € 1 εκ.
80%*

Επιχειρήσεις που ανήκουν 

είτε στις ΜΜΕ
είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, 
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις

Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία 
μετοχών σε Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς

Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα 

Κοινωνικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις 

*: 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων
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Αξιοποίηση 5ης πρόσκλησης
Γενετική βελτίωση των ζώων
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Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει με την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση 
τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των 
Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης

Οριστικοποίηση αιτήσεωνΒήμα 1ο:

Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης διενεργείται από τους αξιολογητές 
με κατάλληλη λίστα ελέγχου

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά

Ελλείψεις δικαιολογητικών (τα οποία έχουν αποδεδειγμένα εκδοθεί πριν την υποβολή 
της αίτησης) θα προσκομίζονται από τον δικαιούχο εντός 5 ημερών από την 
ημερομηνία ενημέρωσής του

Η τελική αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης αφορά στην αξιολόγηση:

Τελική αξιολόγησηΒήμα 3ο:

των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
της επιλεξιμότητας των αιτούμενων δαπανών (επενδύσεων) και του εύλογου κόστους 
τους
της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τα κατά περίπτωση εφαρμοστέα ειδικά 
άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014

Η έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων γίνεται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή 
πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό 
σύστημα υποβολής των αιτήσεων και σύμφωνα με τους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού

Έλεγχος πληρότηταςΒήμα 2ο:

Έγκριση αίτησης ενίσχυσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με ευθύνη του ΦΥ και με την υποστήριξη των 
οργάνων αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση:

Είναι άμεση, δηλαδή οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται αυτοτελώς και 
εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους

Ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης

Διαδικασία αξιολόγησης 



Η Grant Thornton αποτελεί έναν παγκόσμιο 
οργανισμό παροχής ελεγκτικών, φορολογικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με 
περισσότερα από 62.000 στελέχη σε πάνω 
από 140 χώρες. Στόχος μας διεθνώς είναι 
να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης 
και να βοηθήσουμε δυναμικές επιχειρήσεις 
να εξελιχθούν, όπου κι αν αυτές 
δραστηριοποιούνται. 

Η Grant Thornton στην Ελλάδα αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους παρόχους ελεγκτικών, 
φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Με παρουσία σε 4 πόλεις και με περισσότερα 
από 950 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε 
γνώση και εμπειρία, διασφαλίζοντας ότι η 
συνεργασία μας με τους πελάτες αποτελεί 
μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία. 
Προσφέρουμε μία συνδυασμένη προσέγγιση, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις 
ανάγκες των πελατών μας, αντλώντας 
ταυτόχρονα γνώση από την εμπειρία μας 
στην εγχώρια αγορά και από την εκτεταμένη 
παγκόσμια τεχνογνωσία μας.  

Μέσα από την υπόσχεσή μας “Go Beyond. 
Move forward together”, διαμορφώνουμε μαζί 
το αύριο, μεταβαίνουμε στη νέα εποχή και 
παραμένουμε δίπλα στους ανθρώπους μας, 
την κοινωνία, τους πελάτες και συνεργάτες 
μας, σε κάθε τους βήμα. Επαναπροσδιορίζουμε 
τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και κινούμαστε πέρα από τα καθιερωμένα 
επιχειρηματικά πρότυπα.

Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μάς επιβραβεύουν 
επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης 
και αφοσίωσης, με το NPS (Net Promoter Score) 
να αγγίζει το 79%, ένα τα υψηλότερα ανάμεσα 
στις 140 χώρες που δραστηριοποιούνται οι 
εταιρίες-μέλη του δικτύου της Grant Thornton. 
Παράλληλα, η δέσμευσή μας να παρέχουμε 
την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες 
μας, έχει συμβάλλει σημαντικά στο να 
θεωρούμαστε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρία επαγγελματικών υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη μας

Ξεχωρίζουμε στο σήμερα. 
Καθορίζουμε το αύριο.

Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας
Partner, Head of Strategy and 

Investments

E  panagiotis.prontzas@gr.gt.com

Κωνσταντίνα Στάμκου
Senior Manager, Strategy and 

Investments

E  konstantina.stamkou@gr.gt.com

Μαργαρίτα Δράκου
Senior Manager, Strategy and 

Investments

E  margarita.drakou@gr.gt.com



grant-thornton.gr

© 2022 Grant Thornton. All rights reserved.

‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms 
provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or 
more member firms, as the context requires. Grant Thornton Greece is a member firm of 
Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide 
partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered 
by the member firms. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, 
one another and are not liable for one another’s acts or omissions.


