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4. Ποσά ενίσχυσης – Ένταση Ενίσχυσης 

4.1 Ποσά ενίσχυσης 

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου 

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού

Μέγεθος επιχειρήσεων 

ΜΜΕ 

4.2 Κατανομή προϋπολογισμού 

1.  Για την κατηγορία ενισχύσεων «Σ

επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 1.0

2. Για τις ενισχύσεις για την κατηγορία ενισχύσεων «

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, , ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ 

4.3 Ένταση ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) 

α) Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 702/2014): 

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων

γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 

δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων

ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους 

ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 

δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους 

3. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων 

ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

4.4 Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 

1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικ

την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα 2 και τα αναφερόμενα στις 

παραγράφους 4.2 και 4.3.  Τα ποσοστά είναι αυτά της παραγράφου 4.3. 

προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της

ενότητας 11,  

2. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του 

δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και 

τραπεζικό δανεισμό 
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Ένταση Ενίσχυσης – Κατανομή ενίσχυσης – Χρηματοδότηση επένδυσης

επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού 

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος 

επιλέξιμος 

1.000.000,00 Ευρώ 7.5

προϋπολογισμού ανά  αίτηση ενίσχυσης 

Για την κατηγορία ενισχύσεων «Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις» το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έτος 

κατηγορία ενισχύσεων «επαγγελματική κατάρτιση

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, , ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ  

(ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

εταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 702/2014): 

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80% 

γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους 

ογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε 

ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους 

ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80% 

δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80% 

Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων 

ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης. 

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις 

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και 

την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο 

κότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα 2 και τα αναφερόμενα στις 

Τα ποσοστά είναι αυτά της παραγράφου 4.3. 

προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του 

δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και 

 

Χρηματοδότηση επένδυσης 

αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα: 

Ανώτατος αιτούμενος 

επιλέξιμος προϋπολογισμός 

7.500.000,00 Ευρώ 

το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

επαγγελματική κατάρτιση» το μέγιστο όριο 

ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής: 

εταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 702/2014): 80% 

του διοικητικού κόστους για τη 

και 70% για δαπάνες που αφορούν σε 

ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους 

Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων 

ού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και 

την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο 

κότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα 2 και τα αναφερόμενα στις 

Τα ποσοστά είναι αυτά της παραγράφου 4.3. Επιλέξιμος είναι ο 

προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του 

δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και 
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3. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, 

την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται 

επιλέξιμες. 

4. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται κα

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών 

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανά

της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

5. Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 

12.2. 

6. Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρο

περιορισμούς της παραγράφου 12.4

  

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, 

την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών 

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος 

της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. 

Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 

Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρο

περιορισμούς της παραγράφου 12.4 

 

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, 

την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

ι τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών 

καμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος 

Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της παραγράφου 

Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 


