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ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014 - 2020



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• ΜΕΤΡΟ 9   “ΣΥΣΤΑΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

• ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

• LEADER   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

• ΜΕΤΡΟ 4.1  “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ”

• ΜΕΤΡΟ 4.2 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/   
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

Π/Υ ΜΕΤΡΟΥ: 25 εκ. €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΜΕΣΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: Η στήριξη των ΝΕΩΝ ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, κατά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας 
τους, προκειμένου να συνεργαστούν, ώστε:
• να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, 
• να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, 
• να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και 
• να μειώσουν τον ανά παραγωγό κόστος των επενδύσεων



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

Μέχρι σήμερα:

Με την ανάπτυξη συνεργασιών:



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες 
θα έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την Εθνική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 601/B/24-02-2017) και ανήκουν στην 
κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

Ελάχιστος αριθμός μελών : 
• 10 για ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής
• 5 για ομάδες παραγωγών ζωϊκής παραγωγής 
• 20 για οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωϊκής παραγωγής

Προϋπόθεση συμμετοχής:
Διακριτή λογιστική διαχείριση



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 
• Διάρκεια: 5 έτη

• Στόχοι, με ετήσιο προγραμματισμό, η επίτευξη των οποίων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη τελική πληρωμή

• Μέτρα /  δράσεις για την επίτευξη των στόχων

• Υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση των μελών της ομάδας
ή της οργάνωσης παραγωγών (προϊόν, εξοπλισμός, υποδομές)

• Εκτιμώμενη αλλά ρεαλιστική αξία παραγωγής των προϊόντων



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

ΣΤΟΧΟΙ: 
• Αύξηση του όγκου ή της αξίας παραγωγής 
• Καθετοποίηση / διαφοροποίηση της παραγωγής
• Αύξηση του όγκου παραγωγής σε πιστοποιημένα / βιολογικά 

προϊόντα
• Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας
• Εφαρμογή νέων πρακτικών/τεχνικών και μεθόδων στη γεωργία, 

κτηνοτροφία
• Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων 
• Ενέργειες προβολής και προώθησης
• Συμμετοχή σε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
• Συμμετοχή σε Μέτρα κατάρτισης, συνεργασίας (Μέτρο 16),  

χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΠΑΑ 2014 – 2020 



Μ 9 “ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”

ΣΤΗΡΙΞΗ: Παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, αποτελεί 
ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων 
της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα:
• 10% της αξίας παραγωγής για το 1ο έτος
• 8% της αξίας παραγωγής για το 2ο έτος
• 6% της αξίας παραγωγής για το 3ο έτος
• 4% της αξίας παραγωγής για το 4ο έτος
• 2% της αξίας παραγωγής για το 5ο έτος

Η ετήσια στήριξη δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €

Α΄ δόση πληρωμής: αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης 
ένταξης
Επόμενες δόσεις: μία κάθε έτος, με τη συμπλήρωση του 
ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση



ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση τεχνολογιών, με την 
εφαρμογή, νέων, καινοτόμων διεργασιών 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ

Την ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων για:

• Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 
πρωτογενή παραγωγή (γεωργικών εκμεταλλεύσεων) και στο 
τομέα των τροφίμων 
(Μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικότητας)

• Την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών 
παραγωγής που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Τι είναι καινοτομία;

“Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται με επιτυχία”
(EIP – AGRI)

• Νέα ιδέα (αφορά σε τεχνολογική ή μη, οργανωτική ή 
κοινωνική) ή κάποια υφιστάμενη ιδέα που εφαρμόζεται κάτω 
από καινούριες συνθήκες (όπως γεωγραφικές, 
περιβαλλοντικές, κτλ)

• Αποτέλεσμα έτοιμο προς άμεση εφαρμογή   
• Δυνατότητα εφαρμογής σε ευρύ πεδίο

ΌΧΙ ΕΡΕΥΝΑ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Περιοχή

•Περιοχή Montejunto, Πορτογαλία
•Φρούτα

Πρόβλημα

•Το 25% της συνολικής παραγωγής  των φρούτων δεν ήταν κατάλληλο προς διάθεση 
στην αγορά 

•Η φθορά παρουσιαζόταν σε όλη την αλυσίδα συγκομιδή – μεταφορά – αποθήκευση –
συσκευασία και δεν μπορούσε να εντοπιστεί σε ποιο στάδιο παρουσιαζόταν

Ε.Ο.

•32 παραγωγοί φρούτων (18.000 τόνοι / έτος)
•Πολυτεχνείο της Λεϊρία
•Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Λειτουργίας και Οπωροκηπευτικών (COTHN)
• Κέντρο Ταχείας και Αειφόρου Ανάπτυξης Προϊόντων

Ιδέα

•Εφαρμογή του ηλεκτρονικού φρούτου για τον εντοπισμό των σημείων που 
προκαλούταν η ζημιά από τις προσκρούσεις και  τη συμπίεση σε όλη την αλυσίδα 
συγκομιδή – συσκευασία

•Προσαρμογή των μηχανών επεξεργασίας για την ελαχιστοποίηση της φθοράς στον 
καρπό

Αποτέλεσμα

•Μείωση του ποσοστού των φρούτων που είχαν υποστεί φθορά
•Αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Περιοχή

•Νησί Gozo, Μάλτα
•Βιομηχανική τομάτα

Πρόβλημα

•Α΄ ποιότητας προϊόν: Συνεργασία με Μονάδα Μεταποίησης για την παραγωγή χυμού 
τομάτας 

•Β΄ ποιότητας προϊόν: Προς απόσυρση

Ε.Ο.

•Ομάδα παραγωγών
•Ερευνητικό κέντρο
•Μονάδα παραγωγής ξυδιού

Ιδέα
•Παραγωγή ξυδιού από βιομηχανική τομάτα

Αποτέλεσμα

•Αξιοποίηση του β΄ ποιότητας προϊόντος
•Αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών



ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1/16.2: Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών 
Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 
γεωργίας     
Π/Υ: 53 εκ. €
Υλοποίηση: Περιφερειακά (40% Π/Υ)

ΕΥΕ ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1/16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, 
περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή
Π/Υ: 7 εκ. €
Υλοποίηση: ΕΥΕ ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

ΔΡΑΣΗ 1: Ίδρυση  Ε.Ο.  της ΕΣΚ για  την  παραγωγικότητα  και  
βιωσιμότητα της γεωργίας
ΔΡΑΣΗ 2: Υλοποίηση  επιχειρηματικού σχεδίου  των  Ε.Ο.

ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”



ΔΡΑΣΗ    1: “Ίδρυση  Ε.Ο.  της ΕΣΚ για  την  παραγωγικότητα  και  
βιωσιμότητα της γεωργίας”
• Παραγωγός / κτηνοτρόφος έχει την ιδέα ή γνωρίζει το 

πρόβλημα / ανάγκη
• Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβλημα 

ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την ιδέα (ως αποτέλεσμα της 
βασικής έρευνας) 

• Συστήνουν τη δυνητική Ε.Ο.
• Απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο μέλη 
• Το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή 

/και της κτηνοτροφίας (ΑΓΡΟΤΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ)
• Ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων μελών / εταίρων

ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”– ΔΟΜΗ  ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ  16.1 – 16.2,   16.1 – 16.5



Γεωργοί / 
κτηνοτρόφοι

Ερευνητές / 
Πανεπιστήμια / 

επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις των 
τομέων γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, 
τροφίμων

ΜΚΟ

Σύμβουλοι

Επιχειρησιακή ομάδα (Ε.Ο.) ΕΣΚ

ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”- ΔΟΜΗ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ  16.1 – 16.2,   16.1 – 16.5



ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”- ΔΟΜΗ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ  16.1 – 16.2,   16.1 – 16.5

ΔΡΑΣΗ 2: “Υλοποίηση  επιχειρηματικού σχεδίου  των  Ε.Ο.”

• Η Ε.Ο. έχει συσταθεί
• Καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη για 

την υλοποίηση του έργου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΟ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η΄ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Παραγωγική επένδυση



ΜΕΤΡΟ 16  “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
ΥΠΟΜΕΤΡΑ 16.1 -16.2,   16.5 – 16.1

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σχήματα συνεργασίας φορέων ( Ε.Ο. ) με νομική οντότητα ή
που διαθέτουν σύμφωνο συνεργασίας και εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας όπου θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής 
εταίρος (Συντονιστής Φορέας του έργου, αναλαμβάνει τη 
ρύθμιση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου και την 
επικοινωνία μεταξύ της  ΔΑ και των μελών της Ε.Ο.)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός από την 
περίπτωση των δαπανών της Δράσης 2 που σχετίζονται με 
παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 
4.2) όπου προσαυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%

Η υλοποίηση του επιχειρηματικού
σχεδίου μιας συνεργασίας αφορά
σε:

Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο (€)

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει
τοπικό χαρακτήρα

30.000 120.000 150.000

Σύνολο της Χώρας 60.000 240.000 300.000

Διακρατική Συνεργασία 90.000 360.000 450.000



ΜΕΤΡΟ 16  “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.4: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες 

αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης

Π/Υ: 10 εκ. €

Υλοποίηση: Περιφερειακά

Δράση 1: Δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων 
εφοδιασμού

Δράση 2: Δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών παραγωγών –
Farmer’s Markets)



ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.4

Βασικά χαρακτηριστικά

• Δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο

• Δικαιούχοι:  Είναι Συνεργασίες που θα συσταθούν και  θα 
έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική 
Νομοθεσία. Ειδικά η στήριξη των τοπικών αγορών θα 
υλοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για Αγορές 
Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να 
συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων

• Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν θα είναι νέες
και σκοπό θα έχουν τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο 
καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι 
του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Χρήσιμες Συνδέσεις

http://www.agrotikianaptixi.gr/ -

http://ec.europa.eu/eip/agriculture

http://www.ead.gr


