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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2 “ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.5 – 16.1 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ” 

Το Υπομέτρο, με προϋπολογισμό 7 εκ. € εφαρμόζεται και 
υλοποιείται 100% από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας 
και Καινοτομίας 

 

Με το υπ΄ αριθμ. 2353/27-09-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 
έχει κατανεμηθεί το 40% του προϋπολογισμού (53 εκ. €) 
του Υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή 
συνεργασίες με φορείς εντός της ίδιας Περιφέρειας 

 



• Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα ή που 
διαθέτουν σύμφωνο συνεργασίας και εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας ( Ε.Ο. ) 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.) 

 

 

• Ε.Ο.: Απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, από τα οποία 
τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της 
γεωργίας ή /και της κτηνοτροφίας (ΑΓΡΟΤΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ) 

     Λοιπά μέλη:  

•      Ερευνητικοί φορείς   

•      Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων    

          (εντός  του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης) 

•       Σύμβουλοι επιχειρήσεων, κτλ 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 



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. 

• Ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών 
    

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

• Η Ε.Ο. έχει συσταθεί 

• Καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση του έργου 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 

    ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΟ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ   

    ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η΄ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ   ΣΧΕΔΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
• Διάρκεια έως 3 έτη 
• Περιγραφή του προτεινόμενου έργου που πρόκειται να 

υλοποιηθεί / τεθεί υπό δοκιμή, του πλάνου εργασίας 
διαιρεμένου σε ενότητες εργασίας και σε κάθε μέλος της 
Ε.Ο. καθώς και των καινοτόμων λύσεων που προτείνονται 

• Περιγραφή των μελών που απαρτίζουν την Ε.Ο. με αναφορά 
στις γνώσεις, τα προσόντα και το ρόλο που θα αναλάβει το 
κάθε μέλος στην πιλοτική εφαρμογή του έργου  

• Περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την 
πιλοτική εφαρμογή του έργου 

• Περιγραφή των δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προβολής και 
διάδοσης των αποτελεσμάτων 

• Συνολικός Π/Υ του έργου, ανάλυση και κατανομή αυτού στις 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και ανά μέλος της Ε.Ο. 
 
 

 
  



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ   ΔΡΑΣΗΣ  1 

 
 

      
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας ή εκπόνησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου 
• Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη 

δικτύωση αυτών και αφορούν στη διοργάνωση 
κατάρτισης, συναντήσεων, ομάδων εστιασμένης 
συζήτησης (focus group), ημερίδων για την προσέλκυση 
νέων μελών (μίσθωση χώρου, μίσθωση του 
απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη 
διεξαγωγή των καταρτίσεων, συναντήσεων, ημερίδων 
και ταξίδια των μελών της Ε.Ο. - έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής, αποζημίωσης) 

• Λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή του 
συντονιστή 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ   ΔΡΑΣΗΣ  2 
 

• Δαπάνες για το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και 
λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα 
ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή του 
έργου στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το 
έργο (αποσβέσεις) 

• Δαπάνες προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, του 
παραγωγού που σχετίζεται με την πιλοτική λειτουργία και 
λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του 
έργου  

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου 
(δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, 
συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα ταξιδίων των μελών 
της Ε.Ο.) 

• Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης 
παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 
(Υπομέτρα 4.1 και 4.2) 



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 



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 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Περιοχή 

•Περιοχή Flanders, Βέλγιο 

•Διάφορες καλλιέργειες 

Πρόβλημα 

Ε.Ο. 

•Παραγωγοί 

•Ερευνητικά κέντρα 

•Εταιρείες διάθεσης εξοπλισμού αισθητήρων 

Ιδέα 

•Συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες για την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών 
και των απαιτήσεων του εδάφους και των φυτών με σκοπό την πρόβλεψη της 
λίπανσης, της φύτευσης, της συγκομιδής, της χρήσης φυτοφαρμάκων ώστε οι 
επεμβάσεις να αφορούν στο κατάλληλο σημείο, με την κατάλληλη μέθοδο, την 
κατάλληλη χρονική στιγμή 

Αποτέλεσμα 

•Μείωση του κόστους παραγωγής 

  

•Μείωση των καλλιεργητικών τεχνικών και εφοδίων μέσω της  χρήσης  γεωργίας 
ακριβείας  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Περιοχή 

•Περιοχή Midi Pirinees, Γαλλία 

•Νεογέννητα αρνάκια (Εύρωστο Αρνάκι) 

Πρόβλημα 

•Η θνησιμότητα στα  νεογέννητα αρνάκια τις 10 πρώτες ημέρες της ζωής τους 

Ε.Ο. 

• ΑΣ Κτηνοτρόφων (Unicor, Caper Group) 

• Ερευνητές (INRA, INP) 

• Σύμβουλοι (GDS, Agriculture and Territories) 

• Περιφερειακό Δίκτυο (Coop de France, Coram) και Κέντρο Κατάρτισης (Animal Pole) 

 

Ιδέα 

•Εύρωστα αρνάκια στη γέννα 

•Εφαρμογή συγκεκριμένου τρόπου διατροφής των ζώων που προέκυψε από την 
καταγραφή ερευνητικών δεδομένων, τεστάρισμα αυτών, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων 

 

Αποτέλεσμα 

•Μείωση του ποσοστού θνησιμότητας στα νεογέννητα αρνάκια 

•Αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! 

Χρήσιμες Συνδέσεις 
 

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

http://www.agrotikianaptixi.gr/ -  
 

http://www.ead.gr  
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