
 

 

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση  και εμπορία αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

 
 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στη  Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, 

εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2 – Μεταποίηση/εμπορία 

γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

 

Με επιδότηση 50% η προκήρυξη της Δράσης 4.2.1 για την μεταποίηση  και εμπορία αγροτικών προϊόντων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: 

1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. (εξαιρούνται οι ιδρύσεις σφαγείων) 

2. Γάλα.  

3. Αυγά.  

4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.  

5. Ζωοτροφές. (Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών 

ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%.)  

6. Δημητριακά.  

7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).  

8. Οίνος.  

9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.  

10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).  

11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.  

12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.  

13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις που αφορούν σε ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείων. 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Η Δράση απευθύνεται στους  παρακάτω τομείς που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων: 

• Αγρότες 

• Φυσικά πρόσωπα 

• Νομικά Πρόσωπα 

• Συλλογικοί φορείς 

  



 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Ενισχύονται οι παρακάτω περιοχές της Περιφέρειας οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 
(CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020: 

1. Δημοτική Κοινότητα Άργους 

2. Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων 

3. Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως εκτός περιοχής Μηλιάς 

4. Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου της Δ. Ε. Τρίπολης 

5. Τοπική Κοινότητα Θάνα της Δ. Ε. Τρίπολης 

6. Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δ. Ε. Τρίπολης 

7. Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου της Δ. Ε. Τρίπολης 

8. Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου της Δ. Ε. Τρίπολης 

9. Τοπική Κοινότητα Πελάγους της Δ. Ε. Τρίπολης 

10. Τοπική Κοινότητα Περθωρίου της Δ. Ε. Τρίπολης 

11. Τοπική Κοινότητα Σκοπής της Δ. Ε. Τρίπολης 

12. Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου 

13. Περιοχή Βελινιάτικα της Τοπικής Κοινότητας Άσσου 

14. Οι περιοχές Άγιος Κοσμάς, Δάφνη, Ι. Μ Αγίας Τριάδος, Κάτω Εξαμίλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, 

Θυμαριώνα, Πανόραμα της Δ.Ε Κορίνθου 

15. Οι περιοχές Μονή Ταξιαρχών, Άνω Αλμυρή, Θυμέλη, Νέα Αλμυρή, Ντράσσα, Αρακούκια της Δ.Ε. 

Σαρωνικού της Π.Ε. Κορινθίας. 

16. Οι περιοχές Άγιος Βλάσσης, Μονή Αγίας Μαρίνης, Άγιος Πέτρος, Ήλιος της Δ.Ε. Σολυγείας της Π.Ε. 

Κορινθίας 

17. Η Μονή Οσίου Παταπίου της ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας της Π.Ε. Κορινθίας 

18. Η Μονή Φενεού της ΔΕ Φενεού της Π.Ε . Κορινθίας 

19. Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών 

20. Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 

 

Επιλέξιμες επενδυτικές κατηγορίες 

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηρίων (απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας),  

a. οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της 

επένδυσης.  

b. για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 

παραπάνω όριο αυξάνεται στο 15%. 

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, (μηχανολογικού, εργαστηρίων κλπ.) 

4. Εξοπλισμός (όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης):  

a. παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης,  

b. εξοικονόμησης ύδατος,  

c. επεξεργασίας αποβλήτων 

d. εξοικονόμησης ενέργειας  



 

 

e. σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας  

5. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: 

a. Οχημάτων μεταφοράς ειδικού τύπου μέχρι 10% της επένδυσης (πχ με σιλό μεταφοράς χύμα 

αλεύρου, με βυτία γάλακτος, βυτιοφόρα ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και 

διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπόριο προϊόντων, οχήματα για 

τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης κλπ.) 

b. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

6. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (πχ ISO, HACCP, BRC, , IFS, κλπ.) 

7. Γενικός εξοπλισμός: (πχ τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρ. υπολογιστές και 

περιφερειακά μηχ., φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) 

8. Γενικές δαπάνες: αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων 

9. Άυλες δαπάνες: (πχ λογισμικό, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και 

διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, έρευνα αγοράς κλπ.) 

 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για την κάλυψη του προγράμματος ανέρχεται στα 3.890.000 ευρώ και η 
ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Κατώτερος αιτούμενος 
προϋπολογισμός: 100.000,00€, ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 599.999,99€ 

 

Περίοδος υποβολής 

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr μέχρι και την 4η Μαΐου 2020 και ώρα 13:00. 
Μετά την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

 

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων  

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι δικαιούχοι αναφέρονται παρακάτω: 

1. Επεξεργασία βιολογικών ή πιστοποιημένων πρώτων υλών 

2. Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ειδικών εκτροφών κλπ. 

3. Εξοικονόμηση ενέργειας, ή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ ISO 14.000) 

4. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας 

5. Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού 

6. Καινοτομία 

7. Συμφωνία με τους στόχους της περιφέρειας 

8. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

9. Μέγεθος επιχείρησης 



 

 

10. Ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων 

11. Χρήση κεφαλαίων εξωτερικού 

12. Εξαγωγές 

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, της 

επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, της ιχνηλασιμότητας, καθώς 

και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Η PROTYPON είχε 100% επιτυχία στην ένταξη επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών 
προϊόντων στα πλαίσια του αντιστοίχου Μέτρου 4.2 του Π.Α.Α. 2014-2020. 
  

  

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση και προέλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού σας σχεδίου. 

 

  

 

 


