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1.1.1. M16 - Συνεργασία (art 35) 

1.1.1.1. Legal basis 

Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 

Άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014. 

1.1.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution 
to focus areas and cross-cutting objectives (10.891) 

Όπως καταδεικνύεται και από τη SWOT ανάλυση η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας βαίνει 
επιδεινούμενη λόγω του χαμηλού βαθμού ενσωμάτωσης της καινοτομίας σε εθνικό 
επίπεδο, και της περιορισμένης δαπάνης σε αυτή. Παράλληλα απουσιάζουν οι μηχανισμοί 
διασύνδεσης της Έρευνας-Τεχνολογίας-Καινοτομίας (Έ-Τ-Κ) με την παραγωγή, ενώ όπως 
επισημαίνεται και στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) η έρευνα στην Ελλάδα 
προσδιορίζεται από τα ενδιαφέροντα των ερευνητών και όχι από τις ανάγκες της 
οικονομίας και του παραγωγικού ιστού της Χώρας.   

Το αγροδιατροφικό σύστημα της Χώρας μας χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μικρού 
μεγέθους τόσο φυσικού όσο και οικονομικού,  που συχνά εμφανίζουν αδυναμία να 
επενδύσουν στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να περιορίζονται 
στην μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το εξωτερικό. Στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα στον 
κτηνοτροφικό κλάδο, παρατηρείται αδυναμία επίτευξης οικονομίας κλίμακας και 
επένδυσης στην καινοτομία και τη γνώση, τόσο στις καλλιεργητικές διαδικασίες όσο και 
στις επενδύσεις λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, όπως το πολύ μικρό τους μέγεθος  (κατακερματισμένος κλήρος), το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων, της έλλειψης κουλτούρας καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας και συνεργασίας αλλά και της απομόνωσης εξαιτίας της ιδιαίτερης 
γεωμορφολογίας της Χώρας (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας με ποικίλες 
ιδιομορφίες. Επίσης, παρατηρείται έντονη έλλειψη δεσμών των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων με τους ερευνητικούς φορείς αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγρο-διατροφικό τομέα. Ως αποτέλεσμα των 
ανωτέρω είναι είτε η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων του 
αγρο-διατροφικού συστήματος από τους ερευνητικούς φορείς, είτε, για τις περιπτώσεις 
που υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα η μη πραγματοποίηση της απαιτούμενης 
ενσωμάτωσης των καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία, είτε 
η μη εφαρμογή τους στην απαιτούμενη κλίμακα.  

Ωστόσο, στον χώρο των επιχειρήσεων των τροφίμων εμφανίζεται μια ικανοποιητική 
επιχειρηματική κινητικότητα στον τομέα της ενσωμάτωσης καινοτόμων υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.  

Το επίπεδο ανάπτυξης δικτυώσεων και καινοτόμων μορφών συνεργασιών των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα  κυμαίνεται περί το 69% του 
μέσου ευρωπαϊκού όρου και εμφανίζεται ως ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας 
στην τόνωση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στο σύνολο του αγρο-διατροφικού 
συστήματος.  

Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας οριζόντιας και κάθετης 
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ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών κυρίως προϊόντων με τη δυνατότητα 
εύρεσης εναλλακτικών διόδων στις αγορές με στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος των 
παραγωγών και την άμβλυνση του χάσματος μεταξύ τιμών  αλλά και την υιοθέτηση 
αειφόρων γεωργικών πρακτικών στη διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Από την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης και τη δυνατότητα που παρέχεται από το 
άρθρο 35 του Καν. 1305/2013, διαπιστώνεται μια σημαντική ευκαιρία για την μεταφορά 
των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης 
των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και 
τέλος της ανάπτυξης της συνεργασίας με στόχο μεταξύ των προαναφερθέντων και τη 
μείωση κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.  

Παρά τις σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες του αγρο-διατροφικού τομέα αναγνωρίζεται  
τόσο στην Εθνική όσο και στις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές  Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
σαν στρατηγικός τομέας για την Ελληνική οικονομία.  

Επίσης, σημαντικές ευκαιρίες για τη μεταφορά και τη διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή 
εμπειριών, αλλά και την υιοθέτηση και προσαρμογή καινοτόμων πρακτικών μπορούν  να 
αναδειχθούν και μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, η οποία παρέχει μια κοινή πλατφόρμα 
συνεργασίας με στόχο την οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στην επιστήμη και την εφαρμογή 
των καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη, για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 
αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων, η απότομη αύξηση για ζωοτροφές, ίνες, 
βιομάζα και βιοϋλικά, αλλά και η αύξηση των πιέσεων στους περιβαλλοντικούς πόρους, ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας.  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διατίθενται περίπου 80 δις € Κοινοτικής 
Συμμετοχής  από το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία το 
«Ορίζοντας 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 
αυτό παρέχεται πέραν των άλλων σημαντική υποστήριξη μέσω της έρευνας σε δράσεις 
καινοτομίας για την παραγωγή προτύπων, τη διεξαγωγή δοκιμών, την παρουσίαση, την 
πιλοτική εφαρμογή, τον έλεγχο της καταλληλότητας προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα και την 
αναπαραγωγή τους στην αγορά. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες των ΕΣΚ αλλά και οι όποιες 
συνεργασίες συσταθούν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με σκοπό την υλοποίηση της κατάλληλης 
έρευνας ώστε να αναπτύξουν και να προωθήσουν το έργο τους και μέσω του εν λόγω 
προγράμματος προς όφελος της ανάπτυξης κυρίως στον πρωτογενή τομέα αλλά και 
δευτερογενή τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ 
θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας του 
«Ορίζοντα 2020» με στόχο την εξασφάλιση απτών λύσεων στα προβλήματα της ελληνικής 
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.  

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες  μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, 
καινοτόμων  διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, 
όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής 
που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην  προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή  όπως :  

 Την  παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε 
στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες  

 Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Σελίδα 3 
 

συστημάτων, και την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας 

 Τη μείωση του κόστους των εισροών που συνεπάγεται τόσο οικονομικό όφελος όσο 
και περιβαλλοντικό όφελος (μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, 
υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές 
εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για 
την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων)    

 Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων 

 Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής  είτε για την 
παραγωγή ζωοτροφών είτε για την παραγωγή ενέργειας  

 Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών 
προϊόντων και την συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής 
(όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων)  παραγωγής 
τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες  

 Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής 
κτηνοτροφίας όπως για  παράδειγμα του γίδινου γάλακτος. Την υιοθέτηση 
φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την 
αξιοποίηση των φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών 

Τα προϊόντα και οι τομείς για τους οποίους εντοπίζονται νέες δυνατότητες ανάπτυξης στο 
πλαίσιο αυτό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αγρο-διατροφικού τομέα με απολήξεις σε 
όλη την αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων. Παραδείγματα αυτών των δυνατοτήτων 
μπορούν να περιλαμβάνουν ποικιλίες δημητριακών με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
ή ανθεκτικότητα σε φυτικά παθογόνα, λειτουργικά τρόφιμα εμπλουτισμένα με ευεργετικές 
για την ανθρώπινη υγεία ουσίες, νέα υλικά και τεχνολογίες συσκευασίας που παρατείνουν 
σημαντικά τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, προηγμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, ταχύτερες και ακριβέστερες αναλύσεις για τον εντοπισμό επιβλαβών 
μικροοργανισμών στα τρόφιμα, παραγωγή τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικές 
επεξεργασίες για παράδειγμα ως προς την διαχείριση των υδατικών πόρων και της 
ενέργειας,  την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην γεωργική παραγωγή κ.λπ. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 δεν είχε υλοποιηθεί η συνεργασία που 
προβλεπόταν από το άρθρο 29 του καν. 1698/2005.   

Στο πλαίσιο του εν λόγω Μέτρου θα ενισχυθούν : 

- Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους 
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).  

- Η προώθηση μεθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 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 εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών και σχετικές δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο 

- κοινές δράσεις με σκοπό το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή 
σε αυτή καθώς επίσης και κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά περιβαλλοντικά έργα, 
όταν οι δράσεις αυτές αφορούν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη 
συμμετοχή πολλών συμμετεχόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλαπλές 
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δραστηριότητες και πιθανές επενδύσεις.  

Οι βασικές αρχές του μέτρου αφορούν στα ακόλουθα: 

 Ενθαρρύνεται και προωθείται η έναρξη και λειτουργία νέας συνεργασίας μεταξύ, 
τουλάχιστον δύο φορέων προερχόμενων τόσο από την παραγωγική δραστηριότητα 
(γεωργία και κτηνοτροφία) όσο και από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ή 
άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων με 
στόχο την άμβλυνση ή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, που εντοπίζονται 
κυρίως στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό 
λειτουργεί, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμους μεθόδους.  

 Βασική στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η ενθάρρυνση της κουλτούρας 
συνεργασίας και ως εκ τούτου δεν ενισχύονται, μέσω του παρόντος μέτρου, δράσεις ή 
έργα μεμονωμένων φορέων. 

 Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν ενισχύονται υφιστάμενες συνεργασίες. Η μόνη 
εξαίρεση είναι εάν υφιστάμενες μορφές συνεργασίας ξεκινήσουν καινούργια 
δραστηριότητα, με σαφή αποτελέσματα και στόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
σχέση με τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες οι οποίες αναζητούνται με τις 
παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ καθώς επίσης και του «Ορίζοντα 2020». 

 Οι συνεργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε πιλοτικές εφαρμογές σε 
συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την, προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση νέων 
ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην 
παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και προσαρμογή υφιστάμενων 
τεχνικών/πρακτικών σε νέο γεωγραφικό/περιβαλλοντικό πλαίσιο. 

 Το μέτρο θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας για τη μετατροπή των νέων 
καινοτόμων ιδεών σε γεωργικές πρακτικές και πιλοτικές εφαρμογές με στόχο την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα για νέα προϊόντα ανταγωνιστικά 
και με υψηλή προστιθέμενη αξία, μετατρέποντας το διαρθρωτικό πρόβλημα των μικρών 
και παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Η 
καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και μπορεί να 
βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές. 

 Μέσω των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν, φιλοδοξείται να επιτευχθεί βελτίωση του 
εισοδήματος των παραγωγών και την τοπικής κοινωνίας γενικότερα, ομαλοποίηση των 
τιμών του λιανικού εμπορίου αλλά και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 
παραγωγών και καταναλωτών. Η δημιουργία και λειτουργία βραχείων αλυσίδων θα 
συμβάλει στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των αγροτών στην οικονομική κρίση 
που μαστίζει τη Χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα καταστήσει ανταγωνιστικά 
τα τοπικά παραγόμενα  προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία από την οποία ωφελείται 
τόσο ο παραγωγός όσο και ο καταναλωτής εφόσον θα έχει τη δυνατότητα να 
προμηθεύεται σε τοπικό επίπεδο φρέσκα προϊόντα, υψηλής ποιότητας και χωρίς 
ιδιαίτερη επεξεργασία. Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να εξυπηρετήσουν 
σημαντικά την ελληνική παραγωγή προϊόντων η οποία αφορά σε μικρό και 
κατακερματισμένο κλήρο.  

 Οι μορφές συνεργασίας καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στόχοι αυτών 
προέρχονται από μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. 

 Η καινοτομία παράγεται μέσω δια-δραστικής προσέγγισης με προσφορά λύσεων που 
είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες συνθήκες, εύκολα εφαρμόσιμες (επιτάχυνση 
της εισαγωγής, της διάδοση και αποδοχής των νέων ιδεών και λύσεων).  

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των συνεργασιών για νέες ιδέες, πιλοτικές εφαρμογές 
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και πρακτικές μέσω του παρόντος μέτρου θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την 
υλοποίηση παρεμβάσεων κατάρτισης (Μ01) και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
(Μ02) στους παραγωγικούς φορείς της αγροτικής ανάπτυξης. 

Το παρόν μέτρο αν και είναι σημαντικό για την υποστήριξη της καινοτομίας σε  ολόκληρο το 
ΠΑΑ 2014-2020 ωστόσο ο προϋπολογισμός του θα προγραμματιστεί κάτω από την 
προτεραιότητα 1 (1Α, 1Β). Ωστόσο συμβάλλει και στις ακόλουθες περιοχές εστίασης 
ανάλογα με το είδος των ενεργειών που αφορά και των στόχων που επιτελεί: 2Α, 3Α, 4Α, 
4Β, 4Γ και  5 Α,5Γ, 5Δ, 5Ε. 

1.1.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for 
calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of 
operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, 
eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regards to the 
setting of selection criteria 

1.1.1.3.1. 16.1-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

Sub-measure:  

 16.1 – Ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ 
για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

1.1.1.3.1.1. Description of the type of operation 

Στο παρόν υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις : 

 Δράση 1 : η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

 Δράση 2 : η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών 
Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο εθνικού όσο 
περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα.  

Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου τους 
τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και οποιονδήποτε ανταλλαγών 
μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος μέτρου δυνατόν προκύψουν και όχι 
μόνο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ.  

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της 
εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας αλλά και για την εκπόνηση 
του επιχειρηματικού τους σχεδίου (project). 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες μεταξύ 
φορέων που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη. 

Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν και από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. 

Συμπληρωματικά των δράσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ - πολιτική 
Συνοχής, παρεμβάσεις που αφορούν σε προϊόντα του αγρο-διατροφικού τομέα, που 
αποτελούν μη γεωργικό προϊόν, είτε αφορούν αποκλειστικά βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα ιδίως μέσω περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας (RIS3) καθώς επίσης και σε 
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διασυνοριακό, ή ενωσιακό επίπεδο από την πολιτική της Ένωσης για την Έρευνα και 
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».  

Το καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 2Α, 3Α, 4Α, 4Β,4Γ 5Α, 5Γ και 5Ε.  

1.1.1.3.1.2. Type of support (296) 

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΚ, 
χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.  

Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΣΚ και την 
υλοποίηση αυτού, τα έξοδα δημοσιοποίησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης  χορηγούνται 
με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών. Η ενίσχυση για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο 
του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΣΚ χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.    

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του 
άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ.  

1.1.1.3.1.3. Links to other legislation 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.  

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής – Απαλλακτικός (άρθρο 31)  

 

1.1.1.3.1.4. Beneficiaries (316) 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο 
επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
(σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο 
ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
ΜΚΟ). 

1.1.1.3.1.5. Eligible costs (1328) 

Δράση 1 : Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ και την προετοιμασία των 
επιχειρηματικών τους σχεδίων επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 

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

- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 
προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών. 
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- Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας,  
το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή) και την προετοιμασία του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Δράση 2 : Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων 
επιλέξιμες είναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως : 

- 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 εφαρμογής)  αλλά και των παραγωγών και άλλων 
φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες 
που αφορούν την υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου.  

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 4  

- Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως 
δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης 
και διατροφής, κόστος μεταφράσεων) 

 

1.1.1.3.1.6. Eligibility conditions (1800) 

Για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι: 

- η δραστηριότητά τους συμβάλλει τουλάχιστον σε μία από τις προτεραιότητες της ΕΣΚ και 
του ΠΑΑ και ιδιαίτερα στη 2Α, 3Α, 4Α, 4Β,4Γ 5Α, 5Γ και 5Ε, στην Εθνική αλλά και στις 
Περιφερειακές Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.  

- αποτελούν νέες μορφές συνεργασίας ή υφιστάμενες που ξεκινούν μία νέα 
δραστηριότητα 

- υφίσταται η απαραίτητη ικανότητα στο φορέα για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου   

Ειδικότερα: 

Οι επιχειρησιακές ομάδες (Ε.Ο.): 

- απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη και μπορούν να συμβάλλουν 
στους στόχους των  ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως 
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 55 καν. 1305/2013 

- τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, 
ή/και των τροφίμων  

- δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό (παραγωγή & 
εμπορία γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα τροφίμων, εφόσον αυτά 
αποτελούν προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης 
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- καταρτίζουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη που περιγράφει: 

o το καινοτόμο/πιλοτικό/επιδεικτικό έργο το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί, να 
τεθεί υπό δοκιμή ή να υλοποιηθεί 

o τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ  

o το σκοπό που θα αφορά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με 
πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση  μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε 
καινοτομία 

o τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε Εθνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό μέσω 
του Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης καθώς και κοινοποίησή τους 
στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας του δικτύου ΕΣΚ που έχει δημιουργηθεί  

 

1.1.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Δράση 1 : 

- Σύνθεση της Ε.Ο. ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται που να 
συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων   

- Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων  

- Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά 
την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών  

- Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων  

Δράση 2 :  

- Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα 

- Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα κατά 
περίπτωση που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου 

- Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και 
αποδειγμένη διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή.  

- Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και 
ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας  

- Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου  

1.1.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates (881) 

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εξής : 
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Η υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου 
μίας συνεργασίας αφορά 
σε :  

Δράση 1  

 

σε € 

Δράση 2 

 

σε € 

Σύνολο 

 

σε € 

Μία Διοικητική 
Περιφέρεια της Χώρας 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 

 

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 
100% . 

Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν αφορούν σε 
παραγωγική επένδυση προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία των φορέων και να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά το 
100%.  

Για τις δαπάνες που προκύπτουν  και αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις του Μέτρου 4 η 
ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό και 
προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.  

1.1.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

1.1.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

α) Διαδικασία αξιολόγησης δικαιούχων και/ή προτάσεων : πιθανή αστοχία ή 
αναποτελεσματικότητα στην επιλογή των Δικαιούχων και των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων 

β) Μορφή ΕΣΚ : Τυχόν ασάφειες όσον αφορά στη νομική μορφή των επιχειρησιακών 
ομάδων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον έλεγχο και την καταβολή των 
πληρωμών, αλλά και στην ανάκτηση ποσών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.  

γ) Διπλή χρηματοδότηση: αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης μιας επιλέξιμης δαπάνης 
από άλλη δράση του ίδιου μέτρου ή από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Εύλογο κόστος: δυσκολία επαληθευσιμότητας και εξασφάλισης του εύλογου κόστους 
των δαπανών της αίτησης ενίσχυσης.  

ε) Αιτήσεις πληρωμής – έλεγχος πραγματοποιηθεισών δαπανών : Δυσκολίες κατά τον 
έλεγχο της τεκμηρίωσης της πραγματικής εκτέλεσης των αιτηθεισών δαπανών λόγω του 
μεγάλου αριθμού άυλων ενεργειών. 

1.1.1.3.1.9.2. Mitigating actions 

Για τον μετριασμό των κινδύνων προβλέπονται αντίστοιχα οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) Ειδικός σχεδιασμός εφαρμογής της δράσης στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
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διασφαλίζεται ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με σαφώς καθορισμένα 

κριτήρια: 

 των Δικαιούχων  

 των έργων και στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου των Δικαιούχων. Καθορισμός 
εξειδικευμένων διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων από άποψη 
σκοπιμότητας και επιστημονικής αρτιότητας καθώς και των διαδικασιών 
παρακολούθησης αυτών κατά τα στάδια ελέγχου των αιτημάτων ενίσχυσης και 
πληρωμής.  

β) Οι επιχειρησιακές ομάδες θα μπορούν είτε 1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της 
οποίας θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε 2) να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία τους σε ένα επίσημο έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που θα 
αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ 
των μελών της επιχειρησιακής ομάδας 

γ) Ειδικοί Διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την 
αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των δράσεων του παρόντος Μέτρου και 
αναζήτηση παρόμοιων δράσεων οργανώσεων παραγωγών που ενισχύονται από άλλο 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Καθορισμός ανώτατου πλαφόν (οροφής) ανά επιλέξιμη δαπάνη. Όπου απαιτείται θα 
γίνεται χρήση απλοποιημένου κόστους ή εμπειρογνωμόνων για το εύλογο κόστος των 
δαπανών. 

 

1.1.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure 

Η Δράση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επομένως οι πιθανοί κίνδυνοι 
δεν προκύπτουν από προηγούμενη εμπειρία τέτοιων προγραμμάτων αλλά από εκτιμήσεις 
βάσει σχετικών παρόμοιων επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και της τεχνογνωσίας του τρόπου λειτουργίας των συνεταιριστικών ή οργανωτικών 
σχημάτων στον αγροτικό τομέα της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων χωρίς πραγματική προηγούμενη εμπειρία, 
ωστόσο εκτιμούμε ότι οι ανωτέρω δράσεις μετριασμού θα αποτελέσουν σημαντικό 
παράγοντα μείωσης του ποσοστού σφάλματος. 

1.1.1.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Δεν απαιτείται.  

1.1.1.3.1.11. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains 
and local markets 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο. 
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1.1.1.3.2. 16.4-Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές 
αγορές και δραστηριότητες προώθησης 

Sub-measure:  

 16.4 - support for horizontal and vertical co-operation among supply chain actors for 
the establishment and development of short supply chains and local markets, and 
for promotion activities in a local context relating to the development of short 
supply chains and local markets 

1.1.1.3.2.1. Description of the type of operation 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις 
παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με σκοπό : 

- τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και (Δράση 1) 

- τη δημιουργία  τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets 
σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) (Δράση 2) 

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών  αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets 
προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους 
θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που 
παράγουν. Τα προϊόντα  (νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές 
τους πρώτες ύλες.  

Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου  θα έχουν 
σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς  να 
παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 
Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους 
μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών.  

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή/διευκολυντή (Innovation Broker/Facilitator) για τη 
διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών. 

Οι ενέργειες προώθησης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου, θα 
συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχείων 
αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων 
μέσω αυτού του τρόπου. 

Το καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 3Α.  

1.1.1.3.2.2. Type of support 

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.  

Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Συνεργασίας και 
την υλοποίηση αυτού που δεν αφορά όμως σε παραγωγική επένδυση, τα έξοδα 
δημοσιοποίησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης  χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης 
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και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών επιλέξιμων. Η καταβολή των 
ενισχύσεων θα γίνεται και με κατ’ αποκοπή ποσά για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.   

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποία θα αφορά σε παραγωγική 
επένδυση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis.  

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 45 (4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

 

1.1.1.3.2.3. Links to other legislation 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.  

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

 

1.1.1.3.2.4. Beneficiaries 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο 
επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 
συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις 
παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, 
καταναλωτές και οργανώσεις τους.  

Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα  σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο 
Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς 
διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων  και τη λειτουργία τους.  

 

1.1.1.3.2.5. Eligible costs 

Για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών στο πλαίσιο του παρόντος 
υπομέτρου επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 

- Μελέτες – Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των 
επιχειρησιακών τους σχεδίων) 

- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 
προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών. 

- Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας 
και το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή). 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμα είναι: 
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- Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος 
εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία 
και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο) που προκύπτουν 
για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και φορούν όπως  

- Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση 
ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις) 

 

1.1.1.3.2.6. Eligibility conditions 

Η ενίσχυση παρέχεται σε : 

Όσον αφορά στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) σε συνεργασίες 
(αυτοδιαχειριζόμενους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία)  στις οποίες : 

 Συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων  

 Παραγωγοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάνουν δήλωση στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 

 Παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα όπου 
λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών ενώ επιτρέπονται και σχετικές συμφωνίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο α) του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32/Α/2014).  

 Υπάρχει ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του φορέα καθώς και κατάρτιση 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 

 Λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/Α/2014) 

Όσον αφορά στις βραχείες αλυσίδες σε νομικές οντότητες - συνεργασίες  : 

 που διαθέτουν την ικανότητα για τη διαχείριση και υλοποίηση του προτεινόμενου 
επιχειρηματικού σχεδίου  και θεσπίζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
(Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα 
που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων και 
αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

 που διασφαλίζουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων την ποιότητα και υγιεινή τους 

 που προβάλλουν στον καταναλωτή την ύπαρξη βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και 
τα πλεονεκτήματα αυτής  

 κατά τις οποίες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δεν παρεμβάλλονται 
περισσότεροι του ενός μεσολαβητή (Intermediary). 
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1.1.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Τα κριτήρια επιλογής θα διασφαλίζουν ότι η στήριξη απευθύνεται σε : 

Δράσεις 1 και 2 : 

 Συνεργασίες με ικανό αριθμό παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων φορέων 
της αλυσίδας εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα με τον 
πληθυσμό της περιοχής.  

 Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην υλοποίηση 
του έργου (εμπειρία προσωπικού/συνεργάτες) 

 Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων 
Δράση 1 : 

 Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές και ειδικότερα τις 
συνεργασίες από τις οποίες προκύπτουν εναλλακτικοί τρόποι διανομής τροφίμων 
που δεν μοιάζουν με τους συμβατικούς τρόπους διανομής και απομακρύνονται από 
τις συνήθεις πρακτικές που ασκούνται στην υφιστάμενη πραγματική τοπική αγορά 

 

1.1.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates 

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου 
ανέρχεται σε 150.000 €.  

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το μέγιστο ύψος 
χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποία θα αφορά σε παραγωγική 
επένδυση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis.  

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 45 (4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

 

1.1.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

1.1.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

α) Διαδικασία αξιολόγησης δικαιούχων και/ή προτάσεων : πιθανή αστοχία ή 
αναποτελεσματικότητα στην επιλογή των Δικαιούχων και των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων 

β) Μορφή Συνεργασίας : Τυχόν ασάφειες όσον αφορά στη νομική μορφή της συνεργασίας 
μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον έλεγχο και την καταβολή των πληρωμών, αλλά 
και στην ανάκτηση ποσών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.  

γ) Διπλή χρηματοδότηση: αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης μιας επιλέξιμης δαπάνης 
από άλλη δράση του ίδιου μέτρου ή από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Εύλογο κόστος: δυσκολία επαληθευσιμότητας και εξασφάλισης του εύλογου κόστους 
των δαπανών της αίτησης ενίσχυσης.  
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1.1.1.3.2.9.2. Mitigating actions 

Για το μετριασμό των κινδύνων προβλέπονται αντίστοιχα οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) Ειδικός σχεδιασμός εφαρμογής της δράσης στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια: 

 των Δικαιούχων  

 των έργων και στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου των Δικαιούχων. Καθορισμός 
εξειδικευμένων διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων από άποψη 
σκοπιμότητας και επιστημονικής αρτιότητας καθώς και των διαδικασιών 
παρακολούθησης αυτών κατά τα στάδια ελέγχου των αιτημάτων ενίσχυσης και 
πληρωμής.  

β) Οι μορφές συνεργασίας θα μπορούν είτε 1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της 
οποίας θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε 2) να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία τους σε ένα επίσημο έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που θα 
αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ 
των μελών της συνεργασίας 

γ) Ειδικοί Διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την 
αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των δράσεων του παρόντος Μέτρου και 
αναζήτηση παρόμοιων δράσεων οργανώσεων παραγωγών που ενισχύονται από άλλο 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Καθορισμός ανώτατου πλαφόν (οροφής) ανά επιλέξιμη δαπάνη. Όπου απαιτείται θα 
γίνεται χρήση απλοποιημένου κόστους ή εμπειρογνωμόνων για το εύλογο κόστος των 
δαπανών. 

1.1.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure 

Η Δράση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επομένως οι πιθανοί κίνδυνοι 
δεν προκύπτουν από προηγούμενη εμπειρία τέτοιων προγραμμάτων αλλά από εκτιμήσεις 
βάσει σχετικών παρόμοιων επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και της τεχνογνωσίας του τρόπου λειτουργίας των συνεταιριστικών ή οργανωτικών 
σχημάτων στον αγροτικό τομέα της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων χωρίς πραγματική προηγούμενη εμπειρία, 
ωστόσο εκτιμούμε ότι οι ανωτέρω δράσεις μετριασμού θα αποτελέσουν σημαντικό 
παράγοντα μείωσης του ποσοστού σφάλματος. 

1.1.1.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Δεν απαιτείται. 

 

1.1.1.3.2.11. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains 
and local markets 
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο. 
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1.1.1.3.3. 16.5-Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 
δράσεις για κλιματική αλλαγή 

Sub-measure:  

 16.5 – στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή και για κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές τεχνικές 

  16.1-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 

 

1.1.1.3.3.1. Description of the type of operation 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα δοθεί στήριξη για τη : 

- Δράση 1 : δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες 
επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή.  

- Δράση 2 :  υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Συνεργασιών με 
σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή 
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, 
τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, 
τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. 
Αυτό θα  βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές 
πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά 
και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.  

Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία 
με ερευνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για 
να προσφέρουν μέσα από τη συνεργασίας τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της 
άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των 
φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των εκπομπών του 
θερμοκηπίου και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα. 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της 
εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και για την εκπόνηση του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου (Project). 

Το καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 4Α, 5Δ, 4Β και 5Ε. 

1.1.1.3.3.2. Type of support 

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου, για την ίδρυση και λειτουργία 
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συνεργασιών, χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.  

Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Συνεργασίας και 
την υλοποίηση αυτού, τα έξοδα δημοσιοποίησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης  
χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό επί των 
συνολικών επιλέξιμων. Η ενίσχυση για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης στο 
πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Συνεργασίας χορηγείται με τη μορφή 
επιχορήγησης.    

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του 
άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους. 

1.1.1.3.3.3. Links to other legislation 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.  

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

 Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατήρησης των άγριων πτηνών  

 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας  

 

1.1.1.3.3.4. Beneficiaries 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο 
επικεφαλής εταίρος. 

Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι 
καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, 
διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και 
το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους 
προαναφερόμενους φορείς. Τα σχήματα θα έχουν τη νομική μορφή Κοινοπραξίας σύμφωνα 
με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.  

Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο 
Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς 
διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων  και τη λειτουργία τους και υποχρεούνται να διαδώσουν 
τα αποτελέσματά τους και μέσω του δικτύου ΕΣΚ. 
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1.1.1.3.3.5. Eligible costs 

Δράση 1 : Για τη δημιουργία συνεργασιών και την προετοιμασία των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή επιλέξιμες είναι 
οι ακόλουθες δαπάνες: 

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

- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 
προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί 
επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών. 

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

Δράση 2 : Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των συνεργασιών επιλέξιμες 
είναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως : 

- 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 εφαρμογής)  αλλά και των παραγωγών και άλλων 
φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες 
που αφορούν την υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου    

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 4  

- Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου της (όπως 
δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης 
και διατροφής, κόστος μεταφράσεων) 

 

1.1.1.3.3.6. Eligibility conditions 

Για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι: 

- η δραστηριότητά τους συμβάλλει τουλάχιστον σε μία από τις προτεραιότητες του 
ΠΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στη 4Α, 4Β, 5Δ, και 5Ε, στην Εθνική 
αλλά και στις Περιφερειακές Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.  

- υφίσταται η απαραίτητη ικανότητα στο φορέα για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου  

Ειδικότερα οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν : 

- απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη,  

- δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την κλιματική 
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αλλαγή. 

Καταρτίζουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη που περιγράφει : 

o Το έργο και τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που συνδέετε με το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή  

o τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή 

o τη διάδοση των αποτελεσμάτων με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης, 
συγκεκριμένα τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε Εθνικό επίπεδο αλλά και 
σε Ευρωπαϊκό μέσω του Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης 
καθώς και κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας του 
δικτύου ΕΣΚ που έχει δημιουργηθεί 

 

1.1.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria 

Δράση 1 : 

- Σύνθεση της συνεργασίας ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται που 
να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων   

- Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων  

- Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά 
την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών  

- Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων  

Δράση 2 :  

- Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα 

- Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα κατά 
περίπτωση που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου 

- Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και 
αποδειγμένη διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή.  

- Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και 
ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας  

- Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου 
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1.1.1.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates 

 

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εξής : 

 

Η υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου 
μίας συνεργασίας αφορά 
σε :  

Δράση 1  

 

σε € 

Δράση 2 

 

σε € 

Σύνολο 

 

σε € 

Μία Διοικητική 
Περιφέρεια της Χώρας ή 
έχει τοπικό χαρακτήρα 

  30.000 120.000 150.000 

Σύνολο της Χώρας  60.000 240.000 300.000 

 

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100% . 

Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν αφορούν σε 
παραγωγική επένδυση προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία των φορέων και να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές το ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100%.  

Για τις δαπάνες που προκύπτουν  και αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις του Μέτρου 4 η 
ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό και 
προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

1.1.1.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

1.1.1.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures 

 

α) Διαδικασία αξιολόγησης δικαιούχων και/ή προτάσεων : πιθανή αστοχία ή 
αναποτελεσματικότητα στην επιλογή των Δικαιούχων και των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων 

β) Μορφή Συνεργασίας : Τυχόν ασάφειες όσον αφορά στη νομική μορφή της συνεργασίας 
μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον έλεγχο και την καταβολή των πληρωμών, αλλά 
και στην ανάκτηση ποσών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.  

γ) Διπλή χρηματοδότηση: αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης μιας επιλέξιμης δαπάνης 
από άλλη δράση του ίδιου μέτρου ή από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Εύλογο κόστος: δυσκολία επαληθευσιμότητας και εξασφάλισης του εύλογου κόστους 
των δαπανών της αίτησης ενίσχυσης.  

1.1.1.3.3.9.2. Mitigating actions 

Για το μετριασμό των κινδύνων προβλέπονται αντίστοιχα οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) Ειδικός σχεδιασμός εφαρμογής της δράσης στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
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διασφαλίζεται ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια: 

 των Δικαιούχων  

 των έργων και στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου των Δικαιούχων. Καθορισμός 
εξειδικευμένων διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων από άποψη 
σκοπιμότητας και επιστημονικής αρτιότητας καθώς και των διαδικασιών 
παρακολούθησης αυτών κατά τα στάδια ελέγχου των αιτημάτων ενίσχυσης και 
πληρωμής.  

β) Οι μορφές συνεργασίας θα μπορούν είτε 1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της 
οποίας θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε 2) να καθορίζεται η 
μορφή και λειτουργία τους σε ένα επίσημο έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που θα 
αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ 
των μελών της συνεργασίας 

γ) Ειδικοί Διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την 
αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των δράσεων του παρόντος Μέτρου και 
αναζήτηση παρόμοιων δράσεων οργανώσεων παραγωγών που ενισχύονται από άλλο 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

δ) Καθορισμός ανώτατου πλαφόν (οροφής) ανά επιλέξιμη δαπάνη. Όπου απαιτείται θα 
γίνεται χρήση απλοποιημένου κόστους ή εμπειρογνωμόνων για το εύλογο κόστος των 
δαπανών. 

1.1.1.3.3.9.3. Overall assessment of the measure 

Η Δράση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επομένως οι πιθανοί κίνδυνοι 
δεν προκύπτουν από προηγούμενη εμπειρία τέτοιων προγραμμάτων αλλά από εκτιμήσεις 
βάσει σχετικών παρόμοιων επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και της τεχνογνωσίας του τρόπου λειτουργίας των συνεταιριστικών ή οργανωτικών 
σχημάτων στον αγροτικό τομέα της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων χωρίς πραγματική προηγούμενη εμπειρία, 
ωστόσο εκτιμούμε ότι οι ανωτέρω δράσεις μετριασμού θα αποτελέσουν σημαντικό 
παράγοντα μείωσης του ποσοστού σφάλματος. 

1.1.1.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Δεν απαιτείται. 

1.1.1.3.3.11. Information specific to the operation 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains 
and local markets 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Μέτρο. 

1.1.1.4. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant 

Δεν απαιτείται. 
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1.1.1.5. Information specific to the measure 

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains 
and local markets 

Πιλοτικά έργα: πρόκειται για έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας 
με απώτερο σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της 
στα δεδομένα της Ελλάδος. Τέτοια έργα θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης 
σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, τόσο από 
πλευράς ανταγωνισμού όσο και σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων. 

Ο διαμεσολαβητής (Innovation broker)  είναι αυτός που αναλαμβάνει το ρόλο της αρχικής 
διασύνδεσης των διαφόρων εταίρων στη συνεργασία στοχεύοντας στη σύσταση 
Επιχειρησιακής Ομάδας ή γενικότερα μιας Συνεργασίας μέσω γραπτής δέσμευσης των 
εταίρων που απαρτίζουν την ομάδα. Ρόλο διευκολυντή (facilator) θα παίξει τόσο το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) ή άλλος φορέας ιδιωτικού δικαίου που θα επιλεγεί κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ.  

Δημιουργία δικτύων και επιχειρησιακών ομάδων με σκοπό την άμεση επίλυση προώθησης 
και διάδοση πρακτικών και καινοτόμων πρακτικών και διαδικασιών που θα απλουστεύουν 
την παραγωγική διαδικασία και θα καθιστούν ανταγωνιστικά τα παραγόμενα προϊόντα. 

Ο συντονιστής του Έργου ορίζεται στο πλαίσιο της συνεργασίας (επιχειρησιακή ομάδα ή 
συνεργασία γενικότερα) το άτομο, το οποίο αναλαμβάνει τη ρύθμιση των διαδικασιών  
υλοποίησης του Έργου και την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της 
Επιχειρησιακής Ομάδας ή της Συνεργασίας. Το άτομο  αυτό θα πρέπει να είναι κάτοχος 
σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης και να πληροί οποιαδήποτε κριτήρια θέτει η 
Διαχειριστική Αρχή.   

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας): είναι το έγγραφο στο οποίο 
παρατίθενται συνοπτικά ο σκοπός της συνεργασίας, η δομή και οι δράσεις υλοποίησής της. 
Επιπλέον περιλαμβάνονται: 

 το αντικείμενο, οι στόχοι, οι κύριες δράσεις υλοποίησης της Συνεργασίας. 

 η οργάνωση, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στη 
Συνεργασία. 

 συνοπτικό Δελτίο εκτιμώμενων δαπανών για υλοποίηση της Συνεργασίας. 

 ορισμός του συντονιστή και στοιχειοθετημένη σχετικότητα, εμπειρία και ικανότητα 
αυτού  να συντονίζει έργα. 

Βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού ονομάζεται μια αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία δεν 
παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός ενδιάμεσου φορέα μεταξύ γεωργού και 
καταναλωτή. 

Μεσολαβητής βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού λογίζεται κάθε οντότητα η οποία αγοράζει 
το προϊόν από το γεωργό με σκοπό την μεταπώλησή του στον καταναλωτή 

Τοπική Αγορά: Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Market  για τη διάθεση των προϊόντων με 
έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα. Τα προϊόντα (νωπά ή μεταποιημένα) α προέρχονται 
αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. Θα λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων Περιφερειακών 
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Ενοτήτων Για την Περιφέρεια Αττικής η συμμετοχή των παραγωγών είναι διευρυμένη. 
Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), Άρθρο 56 (Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία) 

Νομική οντότητα : οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα 
μπορούν είτε 1) να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι σύμφωνη με την 
εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε 2) να καθορίζεται η μορφή και λειτουργία τους σε ένα 
επίσημο έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον 
καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της συνεργασίας 

1.1.1.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure 

Διάρκεια επιχειρηματικών σχεδίων συνεργασίας: Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική 
περίοδο τριών ετών, εκτός αν πρόκειται για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

Διάδοση αποτελεσμάτων: Για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις συνεργασίες των 
υπομέτρων 16.1, 16.4 και 16.5 και είναι σημαντικά αλλά κυρίως αφορούν σε πρακτικές 
εφαρμογές, θα πραγματοποιείται η διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο από τους φορείς των 
συνεργασιών όσο και από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) και τη Διαχειριστική Αρχή του 
ΠΑΑ. Όλες οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση 
τουλάχιστον μίας ενέργειας διάχυσης /προώθησης του θέματος για το οποίο 
ολοκληρώθηκε η πρόταση, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα είναι στη διάθεση της 
Διαχειριστικής Αρχής και του ΕΑΔ. 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) θα λειτουργήσει Υποδίκτυο Καινοτομίας 
με στόχο την ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού αλλά και την υποβοήθηση – 
διευκόλυνση της ενθάρρυνσης και δημιουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ και 
την προώθηση της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό το Υποδίκτυο Καινοτομίας (Innovation 
Support Service and Contact Point) θα παρέχει τεχνική στήριξη και θα αποτελεί το σημείο 
επαφής των ενδιαφερόμενων αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων  για τη σύσταση και 
λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων. Μέλη του εν λόγω Υποδικτύου θα είναι δυνητικοί 
διαμεσολαβητές – «Innovation Brokers» για την εμψύχωση, εύρεση εταίρων και στήριξη 
στην ανάληψη της από κάτω προς τα πάνω πρωτοβουλίας αλλά και εκπόνηση του σχεδίου 
δράσης της κάθε υποψήφιας Επιχειρησιακής Ομάδας. Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρησιακές 
ομάδες θα υποβάλουν αναφορές προς το ΕΑΔ σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών 
τους.  

Επιπλέον, οι επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ θα διαδίδουν τα αποτελέσματά τους και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης καθώς και 
κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας του δικτύου ΕΣΚ που έχει 
δημιουργηθεί.  

Στη διάδοση των αποτελεσμάτων θα συμβάλλει και η εφαρμογή του Μέτρου 2 – 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση καθώς επίσης και το Μέτρο 1 – Κατάρτιση – 
μεταφορά γνώσης και ενημέρωση. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων των συνεργασιών ιδίως 
μέσω της επιχειρησιακής ομάδας ΕΣΚ ή άλλης συνεργασίας, η αποπληρωμή θα 
πραγματοποιείται εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η διάδοση αυτών.  

Ρόλο διαμεσολαβητή - «Ιnnovation Βroker» θα μπορεί να παίξει οποιοδήποτε μέλος της 
συνεργασίας ή και εξωτερικός συνεργάτης και το κόστος της υπηρεσίας του μπορεί να 
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καλυφθεί μέσα από τη χρηματοδότηση  για τη σύσταση των επιχειρησιακών ομάδων. 

Για την επιλογή των συνεργασιών που θα χρηματοδοτηθούν για τη διενέργεια καινοτόμων 
προγραμμάτων, θα προηγηθεί μία πρώτη δημοσίευση (πρόσκληση) για την υποβολή 
απλοποιημένων αιτήσεων από τις υπό σύσταση επιχειρησιακές ομάδες για την ίδρυσή 
τους. Οι εν λόγω αιτήσεις θα περιλαμβάνουν και σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου 
έργου. Θα ακολουθήσει μία δεύτερη δημοσίευση (πρόσκληση) που θα απευθύνεται στις εν 
δυνάμει επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ για την υποβολή και υλοποίηση των επιχειρηματικών 
τους σχεδίων.  

Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν και από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωση», 
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες», «Συστήματα ποιότητας» και  από επενδυτικά μέτρα όπως 
«Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και 
/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».  

 

 

 

 

 


