
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 16: 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τι είναι καινοτομία;

Η νέα ιδέα μπορεί να αφορά σε τεχνολογική ή μη, οργανωτική ή 
κοινωνική καινοτομία.

Η καινοτομία όμως, μπορεί να αφορά και σε κάποια υφιστάμενη 
ιδέα που εφαρμόζεται κάτω από καινούργιες συνθήκες (όπως γε-
ωγραφικές, περιβαλλοντικές).

Σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας κατά την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι η Ευρωπαϊκή Σύ-
μπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργική Παραγωγικό-
τητα και Βιωσιμότητα η οποία παρέχει μία κοινή πλατφόρμα 
συνεργασίας με στόχο την οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στην 
επιστήμη και την εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων στην 
πράξη. 

Στόχος του Μέτρου 16 είναι η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργα-
σίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό:

§	 Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 
πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις), στον το-
μέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων. 

§	 Την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτι-
κών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περι-
βάλλοντος αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Ειδικότερα, μέσα από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα 
δοθεί η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων διεργασιών για:

ü	 Την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων

ü	 Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος και την υιοθέτηση γεωρ-
γίας ακριβείας

ü	 Τη μείωση του κόστους εισροών

ü	 Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωρ-
γικών προϊόντων

ü	 Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγω-
γής

ü	 Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστι-
κών των γεωργικών προϊόντων

ü	 Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων 
της ελληνικής κτηνοτροφίας

Στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 ενισχύονται:

▶	 Η ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ 
για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανά-
πτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογι-
ών στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων (όταν αυτά 
αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). Επι-
πλέον, Ε.Ο. ΕΣΚ προβλέπεται να δημιουργηθούν με σκοπό το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτή 
μέσα από κοινές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά 
έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές. 

▶	 Η προώθηση μεθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πα-
ραγόντων του γεωργικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και 
λοιπών δρώντων, που στόχο έχουν την οριζόντια και κάθετη 
συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδι-
ασμού και των τοπικών αγορών και σχετικές δραστηριότητες 
προώθησης σε τοπικό επίπεδο.

Τι είναι η Επιχειρησιακή Ομάδα (Ε.Ο.) ΕΣΚ;

Ως Επιχειρησιακή Ομάδα (Ε.Ο.) ΕΣΚ ορίζεται μία ομάδα ατόμων/
φορέων, οι οποίοι εργάζονται από κοινού σε ένα καινοτόμο έργο 
και παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Οι Ε.Ο. ΕΣΚ:

§ απαρτίζονται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη (όπως γεωργοί, 
σύμβουλοι, ΜΜΕ στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας 
αλλά και των τροφίμων, ΜΚΟ, πανεπιστημιακά ή άλλα ερευνη-
τικά ιδρύματα), 

§ τουλάχιστον ένα (1) μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της 
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, ή/και των τροφίμων, ή η συνερ-
γασία δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στο περιβάλ-
λον και την κλιματική αλλαγή, 

§ ένας διαμεσολαβητής (Innovation Broker) μπορεί να αναλάβει 
το ρόλο της αρχικής διασύνδεσης και μπορεί να είναι οποιοδή-
ποτε μέλος της ή εξωτερικός συνεργάτης,

§ καταρτίζουν και υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας 
έως τρία (3) έτη,

§ υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο (μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου) όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσω του δικτύου ΕΣΚ).

Οι Ε.Ο. ΕΣΚ που θα συσταθούν, στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου, 
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ορί-
ζοντας 2020».

«Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται με επιτυχία»
(EIP-AGRI)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα | Τηλ.: 210 5275100 | Fax: 210 5275144

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Λ. Αθηνών 54-56 | Μονάδα Συνεργασίας & Καινοτομίας | Τηλ.: 210 5275204, 210 5275220, 210 5275084 | Fax: 210 5275270

Χρήσιμες συνδέσεις:
www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr, http://ec.europa.eu/eip/agriculture

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1/16.2:
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.5/16.1:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων ενισχύεται τόσο η ίδρυση των 
Ε.Ο. ΕΣΚ  όσο και η υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Δικαιούχοι:

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, Ε.Ο. ΕΣΚ που 
θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνερ-
γασίας) και στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος.

Είδος στήριξης: 

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. 

Ποσοστά στήριξης:

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού καθώς και για αυ-
τές που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν 
αφορούν σε παραγωγική επένδυση προκειμένου να αναπτύξουν 
και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές, το ύψος χρηματοδότησης 
αφορά στο 100%. 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Για την ίδρυση της Ε.Ο. ΕΣΚ:
¨	 Μελέτες - Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, 

εκπόνηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων) 

¨	 Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δι-
κτύωση αυτών προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό 
τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διορ-
γάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών 

¨	 Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της 
μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της (όπως ο μισθός του 
συντονιστή) και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου:

¨	 Το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων 
που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα 
για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του 
έργου 

¨	 Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει 
εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή τη δοκιμής της εφαρ-
μογής) αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχε-
τίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότη-
τες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού 
σχεδίου

¨	 Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παρα-
γωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 

¨	 Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματι-
κού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διορ-
γάνωση ημερίδων) 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.4:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙ-
ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύεται τόσο η δημιουργία 
και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού όσο και η δημιουρ-
γία Τοπικών Αγορών (Farmer’s Markets)»

Δικαιούχοι:

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, τα οποία δύνα-
ται να απαρτίζονται από παραγωγούς, ενώσεις παραγωγών, επαγ-
γελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμπορους λιανικής, Δήμους, 
καταναλωτές και οργανώσεις τους και θα διαθέτουν εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). 

Είδος Στήριξης:

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. 

Ποσοστά στήριξης:

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών 
το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δα-
πανών.

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως άμεσα κό-
στη, δαπάνες ενεργειών προώθησης το ποσοστό ενίσχυσης ανέρ-
χεται έως 100% (εφαρμογή de minimis).

Επιλέξιμες δαπάνες:

Για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών:

¨	 Μελέτες - Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, 
εκπόνηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων) 

¨	 Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δι-
κτύωση αυτών προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό 
τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διορ-
γάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών 

¨	 Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της 
μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της (όπως ο μισθός του 
συντονιστή) και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου:

¨	 Το άμεσο κόστος (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ 
εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λει-
τουργία του φορέα, εξοπλισμός λογισμικού) 

¨	 Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελί-
δας, φυλλαδίου).


