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Αριθµ. Πρωτ. :181678/1559
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΛΕΙ
Τους εν δυνάµει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν
στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυµούν να υλοποιήσουν
επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του

Μέτρου 123 Α:
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
να

καταθέσουν

αιτήσεις

ενίσχυσης

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα

στην υπ’ αρ. 132480/386/10.3.2011 αριθµ. Αποφ. 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011) Κοινή
Υπουργική

Απόφαση

των

Υπουργών

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης

&

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης

&

Τροφίµων

µε

θέµα

«Τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της 292313/2622/3.7.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισµό
διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων
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σε προγράµµατα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής
των

ενισχύσεων

στους

(ΦΕΚ1858/τ.Β’/22-08-11)

δικαιούχους»
Υπουργική

και

στην

Απόφαση

µε

µε

Α.Π.

θέµα

165386/1386/28-07-2011

«Καθορισµός

λεπτοµερειών

εφαρµογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) περιόδου 20072013 -Αλέξανδρος Μπαλτατζής-».
∆ικαιούχοι 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.
Μέσω του προγράµµατος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν
στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων στους τοµείς κρέατος, γάλακτος,
αυγών – πουλερικών, διαφόρων ζώων, δηµητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου,
οπωροκηπευτικών,

ανθέων,

ζωοτροφών,

σπόρων

και

πολλαπλασιαστικού

υλικού,

φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών.
Για

την

υλοποίηση

των

επενδύσεων

προκαλείται

∆ηµόσια

∆απάνη

ύψους

319.768.529,00 € µε αρχική κατανοµή 301.911.387€ και επιπλέον 17.857.142,00€ που
αφορούν σε χρηµατοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης στον τοµέα του γάλακτος, στο πλαίσιο των
Νέων Προκλήσεων.

Το ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε 150.000.000€
και διατίθεται ως εξής:
80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισµού µέχρι 5.000.000,00€,
20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισµού
µεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και µέχρι 10.000.000,00€
Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν
αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υπάγονται στο Μέτρο 123Α κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης µέχρι την εξάντληση των πόρων κάθε κατηγορίας και υπό τον όρο
ότι η βαθµολογία τους υπερβαίνει τη βαθµολογική βάση, η οποία εγγυάται
τις ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων.

Οι ενισχυόµενες δράσεις ανά τοµέα, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα ποσοστά παρεχόµενης
ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ένταξής τους στο Μέτρο, καθώς και
οι υποχρεώσεις των φορέων αναφέρονται στο πλήρες κείµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µαζί µε το σχετικό
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πληροφοριακό

υλικό

(την

ΚΥΑ

731/2011,

την

Υ.Α.

165386/1386/28-07-2011

µε

τα παραρτήµατά τους τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, την αίτηση
του δικαιούχου και τον φάκελο υποψηφιότητας) σε ηλεκτρονική µορφή από τη ∆/νση
Προγραµµατισµού & Γ.∆. – Τµήµα ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου,
Αχαρνών 5 – Αθήνα ή από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών ή
τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και παραλαβής του εν λόγω υλικού
ξεκινά από την 7η/10/2011.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να ενηµερωθούν από το ∆ιαδικτυακό τόπο
www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr
και να αποστείλουν τυχόν ερωτήµατά τους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση
agrotikianaptixi@mou.gr
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι
η 28η/12/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα οριζόµενα σύµφωνα
µε το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 132480/386/10.3.2011 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011) Κ.Υ.Α. και την
αριθµ. Πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/τ.Β΄/22-08-11 Υ.Α., δικαιολογητικά
έγγραφα και στοιχεία και θα κατατίθενται:

1. στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. – Τµήµα ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – 101 76 Αθήνα. Ο δικαιούχος θα υποβάλλει
δύο αντίγραφα του φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη µορφή και ένα πλήρες αντίγραφο
σε ηλεκτρονική µορφή και θα παραλαµβάνει αποδεικτικό κατάθεσης, ο αριθµός
πρωτοκόλλου του οποίου θα λαµβάνεται υπόψη για την εµπρόθεσµη υποβολή
της αίτησης ενίσχυσης.

2. στην αρµόδια καθ’ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου
(1 αντίγραφο), όπως αναφέρονται στο παράρτηµα ∆’ της αριθµ. πρωτ. 165386/1386/2807-11 Υ.Α..

3. στη

∆ιεύθυνση

Κτηνιατρικής

∆ηµόσιας

Υγείας

του

Υπουργείου,

Καπνοκοπτηρίου 6 - Αθήνα, προκειµένου για επενδύσεις στους τοµείς Κρέατος, Γάλακτος
και Αυγών - Πουλερικών (1 αντίγραφο).
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4. στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας,
όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση (1 αντίγραφο), όπως αναφέρονται στο
παράρτηµα ∆’ της αριθµ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 Υ.Α..

Ισχύουν µόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής.

Αιτήσεις ενίσχυσης που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς -µε απόδειξη- θα γίνονται
δεκτές, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και δίνεται προθεσµία 5 εργάσιµων
ηµερών για την υποβολή τους στις συναρµόδιες υπηρεσίες.
Σηµειώνουµε ότι το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης θα αναζητείται µε
ευθύνη των αιτούντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
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