ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Ένταση ενισχύσεων, Κανονισμοί και ειδικοί όροι ανά υποδράση

Σημ.: Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (Άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020
ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.1.1 ‐ Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο
γεωργικό και το δασικό τομέα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

100%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013
(δασικός τομέας) ή
Καν. (ΕΕ)
1305/3013, Άρθρο
14 (γεωργικός
τομέας)

19.2.1 ‐ Μεταφορά
γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.2 ‐ Ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

19.2.1.2 ‐ Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ
αγροτικών περιοχών

100%

19.2.2.2 ‐ Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση,
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

50%

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι έως 20.000 ευρώ.
Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο
το οποίο δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ
2014-2020.

Καν. (ΕΕ) 1407/2013

Η υποδράση αφορά ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την
επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά
εκσυγχρονισμού.

Καν. (ΕΕ) 1407/2013
19.2.2.3 ‐ Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

65%

Οι υποδράσεις αφορούν μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση
ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

19.2.2.4 ‐ Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2 ‐ Ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.5 ‐ Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

19.2.3 ‐ Οριζόντια
ενίσχυση στην ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της 19.2.3.3 ‐ Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
περιοχή εφαρμογής
στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι υποδράσεις αφορούν μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την
επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 εκσυγχρονισμού.
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις.

50%

Καν. (ΕΕ)
1407/2013, άρθρο
17 του Καν. (ΕΕ)
1305/2013

Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και
νομικά 0πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ συμπεριλαμβανομένων
και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών ΚΗΜΟ.

65%

Καν. (ΕΕ)
1407/2013, άρθρο
19 του Καν. (ΕΕ)
1305/2013

Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά
την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης
του πίνακα κατάταξης αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την
έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.

50%

Καν. (ΕΕ)
1305/2013,
Παράρτημα ΙΙ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

65%

Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 22

19.2.2.6 ‐ Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1 ‐ Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

55%
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Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 14

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Μη εισηγμένες, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή
κερδών.
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ‐ Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη.

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

19.2.3.4 ‐ Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
19.2.3 ‐ Οριζόντια
ενίσχυση στην ανάπτυξη / στρατηγικής.
βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της 19.2.3.5 ‐ Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
περιοχή εφαρμογής
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.6 ‐ Ανάπτυξη και
βελτίωση βιωσιμότητας
δασών

19.2.6.2 ‐ Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και
στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

65%

Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 22

55%

Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 14

65%

Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 22

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή
κερδών.
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ‐ Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη.
Μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή
κερδών.
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

55%

Καν. (ΕΕ) 651/2014,
Άρθρο 14

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ‐ Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη.

65%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013

65%

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ.

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις‐
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

19.2.7.1 ‐ Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα).

19.2.7 ‐ Συνεργασία
μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων

19.2.7.3 ‐ Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
19.2.7.4 ‐ Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό
το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή
σε αυτή.
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