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ΥΠΟ ΜΕΤΡΟ  1 6. 1 -16. 2  “ ΙΔΡΥΣ Η Κ Α Ι  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΙΑΚΩΝ Ο ΜΑ ΔΩΝ ΤΗ Σ  ΕΣ Κ  ΓΙΑ  ΤΗ Ν  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗ ΤΑ Κ Α Ι  ΤΗ  ΒΙΩ Σ ΙΜΟΤΗ ΤΑ ΤΗ Σ  ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ”

• Με το υπ’ αριθμ. 2353/27-09-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ έχει κατανεμηθεί τμήμα τού 
συνολικού προϋπολογισμού (43 εκ. €) του Υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής 
εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της ίδιας Περιφέρειας
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ΥΠΟ ΜΕΤΡΟ  1 6. 1 -16. 5 “Σ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ  ΠΕΡΙΒΑ ΛΛΟ ΝΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ,  ΠΕΡΙΒΑ ΛΛΟ ΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑ Κ ΤΙΚΕΣ Κ ΑΙ  ΔΡΑΣ ΕΙΣ ΓΙΑ 
Κ ΛΙΜΑΤΙΚΗ  Α ΛΛΑ ΓΗ”

• Το Υπομέτρο με προϋπολογισμό 17 εκ. € εφαρμόζεται και υλοποιείται 100% από την ΕΥΕ 
ΠΑΑ - Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας



ΔΟ ΜΗ  ΥΠΟ ΜΕΤΡΩΝ 1 6. 1-16.2,  1 6. 1 -16. 5
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Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Ε.Ο. της 
ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 2: Υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου (project) των 
E.O. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας που 
περιλαμβάνει και την υλοποίηση 
παραγωγικής επένδυσης

• 2 προσκλήσεις : Η πρώτη θα αφορά στη Δράση 1 και η δεύτερη στη Δράση 2

• Πρόσκληση Δράσης 1: Άμεσα (εντός Μαρτίου)
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ΧΡΗ ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

• Η χρηματοδότηση της Δράσης 1 αφορά σε κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση (ποσό 5.000€) και δεν συνδέεται μ 
επιλέξιμες δαπάνες

• Η αποπληρωμή των δικαιούχων θα πραγματοποιείται 
αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης

Η υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου μιας 

συνεργασίας αφορά σε:
Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο

Μια διοικητική Περιφέρεια ή 
έχει τοπικό χαρακτήρα 5.000€ 145.000€ 150.000€

Σύνολο της χώρας 5.000€ 295.000€ 300.000€

Διακρατική συνεργασία 5.000€ 445.000€ 450.000€



ΔΟ ΜΗ  ΥΠΟ ΜΕΤΡΩΝ 1 6. 1-16.2,  1 6. 1 -16. 5

Δράση 1: Ίδρυση Ε.Ο. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της 
γεωργίας

1. Παραγωγός / κτηνοτρόφος έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβλημα / ανάγκη

2. Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβλημα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την 
ιδέα (ως αποτέλεσμα βασικής έρευνας)

3. Συστήνουν τη δυνητική Ε.Ο.

4. Ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών.

Δράση 2: Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου των Ε.Ο.

1. Η Ε.Ο. έχει συσταθεί

2. Καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με τα εξής χαρακτηριστικά: 
καινοτόμο, πιλοτικό, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας ή προστασία του 
περιβάλλοντος 5



ΔΙΚ Α ΙΟΥΧΟΙ
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• Σχήματα συνεργασίας φορέων (Ε.Ο.) με νομική 
οντότητα ή που διαθέτουν συμφωνητικό 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.)

• Οι Ε.Ο. απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, από 
τα οποία τουλάχιστον το ένα δραστηριοποιείται στους 
τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.

• Λοιπά μέλη: ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων (εντός 
του παραρτήματος Ι της Συνθήκης), επιχειρήσεις 
έρευνας/τεχνολογίας, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ΜΚΟ



ΜΕΛΗ  ΤΗ Σ  Ε.Ο.
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Τα επί μέρους μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:

• Μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες αγρότες), 
αναγνωρισμένες επαγγελματικές οργανώσεις (π.χ. 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, 
οργανώσεις παραγωγών κ.λπ.) ή διεπαγγελματικές
οργανώσεις

• Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ κ.λπ., ατομικές 
επιχειρήσεις)

• Ερευνητικοί οργανισμοί, όπως Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 
τεχνολογικοί φορείς, ερευνητικά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις

• Περιβαλλοντικές οργανώσεις



ΔΙΚ Α ΙΟΥΧΟΙ
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• Στη διακρατική συνεργασία το μέλος που 
δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στο 
γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των 
τροφίμων να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια

• Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο 
επικεφαλής εταίρος της Ε.Ο. (Συντονιστής Φορέας 
του έργου και συντονιστής του έργου - φυσικό 
πρόσωπο) 

• Κάθε μέλος της Ε.Ο. ευθύνεται έναντι του ΕΦΔ 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του 
προτεινόμενου έργου

• Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης 
των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου σε 
εθνικό επίπεδο μέσω του ΕΑΔ και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω του Δικτύου της ΕΣΚ (Δράση 2)



ΜΗ  ΕΠΙΛΕΞ ΙΜΟ Ι ΥΠΟ ΨΗ Φ ΙΟ Ι
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• Μεμονωμένοι φορείς που δεν απαρτίζουν Ε.Ο. και δεν 
διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας

• Υφιστάμενες Ε.Ο. που δεν ξεκινούν νέα δραστηριότητα 
αλλά συνεχίζουν κάποια δραστηριότητα που έχουν 
ήδη ξεκινήσει 

• Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό έργο, δεν αφορά 
σε αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με 
πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση μιας ευκαιρίας 
που θα οδηγήσει σε καινοτομία και δεν συμβάλλει στην 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

• Ε.Ο. με μέλη που ο ρόλος τους δεν είναι ενεργός 

• Ε.Ο. που μεταξύ των δύο Δράσεων υποβάλλουν 
διαφορετική πρόταση (φυσικό αντικείμενο) ή 
μεταβάλλουν τη συνεργασία από περιφερειακό σε 
εθνικό επίπεδο ή το αντίστροφο 



ΔΕΣ ΜΕΥΣΕΙΣ Κ Α Ι  ΥΠΟΧΡΕΩ ΣΕΙΣ ΔΙΚ Α ΙΟΥΧΩΝ

10

Η Ε.Ο. πρέπει να 
διατηρήσει την οντότητά 
της καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του 
επιχειρησιακού σχεδίου 

1
Να μην μεταβάλλουν το 
συμφωνητικό συνεργασίας 
και τους όρους αυτού 
χωρίς ενημέρωση και 
σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ

2

Κάθε μέλος της Ε.Ο. υποχρεούται στην 
τήρηση λογαριασμού σε αναγνωρισμένο 
Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα (τραπεζικός λογαριασμός)

4

Να τηρούν ξεχωριστή 
λογιστική μερίδα για το έργο 
ή λογιστική κωδικοποίηση 
για την καταχώρηση των 
δαπανών του έργου

3



Τυποποιημένη 
αίτηση, όπως 

προκύπτει από 
το ΠΣΚΕ

Σχέδιο δράσης 
(Δράση 1) ή 

επιχειρησιακό 
σχέδιο (Δράση 2)

Συμφωνητικό 
συνεργασίας

Αίτηση 
πληρωμής

ΔΙΚ Α ΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΑ Α ΙΤΗ ΣΗΣ Σ ΤΗ ΡΙΞΗΣ
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Σ ΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΣ ΗΣ . . . . . . . . . .  ΤΗ Σ  ΔΡΑΣ Η Σ 1

• Περιγραφή των μελών της δυνητικής Ε.Ο. με αναφορά στην εμπειρία, τη συμμετοχή αυτών σε 
άλλα προγράμματα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας ή σε άλλη μορφή συνεργασίας, καθώς και του 
ρόλου αυτών στην Ε.Ο. και των ενεργειών στις οποίες θα συμμετάσχουν

• Περιγραφή του προβλήματος, της ευκαιρίας ή της ιδέας που πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του 
πιλοτικού έργου της Δράσης 2, την αναγκαιότητα εύρεσης λύσης, τη συμβολή τού έργου στη 
βελτίωση της παραγωγής και στη βιωσιμότητα της γεωργίας / κτηνοτροφίας

• Περιγραφή των καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών, διαδικασιών που θα προκύψουν από την 
εφαρμογή του πιλοτικού έργου της Δράσης 2

• Περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

• Περιγραφή της συμβολής της πρότασης στις περιοχές εστίασης του ΠΑΑ 2014 - 2020, στις 
Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης ή στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
χώρας 

• Επιμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού σε κάθε μέλος της Ε.Ο. όπως προκύπτει από το 
συμφωνητικό συνεργασίας
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ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α ΙΤΗ ΣΕΩΝ Σ ΤΗ ΡΙΞΗΣ

1. Συστήνονται τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που αποτελούνται από:

• Ένα μέλος από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & 
Τεχνολογίας

• Έναν υπάλληλο της ΕΥΔ του ΕΠ της αντίστοιχης Περιφέρειας

• Έναν υπάλληλο της ΕΥΕ ΠΑΑ ή της ΕΥΔ ΠΑΑ οι οποίες κρίνουν την επιλεξιμότητα των 
υποβαλλόμενων προτάσεων και βαθμολογούν (κριτήρια επιλογής)

2. Δημοσιοποιούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου

3. Προσκόμιση δικαιολογητικών

4. Ένταξη

5. Πληρωμή, ανά μέλος της Ε.Ο., όπως προκύπτει από το συμφωνητικό συνεργασίας 13



ΔΙΚ Α ΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ  ΤΟ Ν  ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
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Απόφαση του 
συντονιστή 

φορέα για τον 
ορισμό του 

συντονιστή του 
έργου

Υπεύθυνη 
δήλωση κάθε 

φορέα / μέλους 
της Ε.Ο.

Πράξεις σύστασης 
επιχειρήσεων, 

συνεταιρισμών, 
ερευνητικών 

οργανισμών, ΟΠ, 
ΟμΠ Πιστοποιητικό περί 

μη πτώχευσης, μη 
θέσης σε 

εκκαθάριση και σε 
αναγκαστική 

διαχείριση

Δικαιολογητικά 
για την ύπαρξη 

νόμιμης κατοχής 
του ακινήτου επί 

του οποίου 
χωροθετούνται οι 

σχετικές 
επενδύσεις

Δικαιολογητικά 
για τη συμμετοχή 

των μελών σε 1 
πρόγραμμα 

εθνικής ή διεθνούς 
εμβέλειας στον 

αγροδιατροφικό 
τομέα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


