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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ξεκίνησε η αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2
«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
του ΠΑΑ της Ελλάδας, περιόδου 2014-2020.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις στήριξης κατόπιν προσκλήσεων στο πλαίσιο των δράσεων:


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) και



4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν) του
υπομέτρου 4.2,

εκδήλωσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου και σύμφωνα με τα στοιχεία της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υποβλήθηκαν συνολικά 535 αιτήσεις
στήριξης και για τις δύο δράσεις, που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο
υποψηφιότητας προκειμένου να αξιολογηθούν.
Συγκεκριμένα:
Στη Δράση 4.2.1 υποβλήθηκαν 502 αιτήσεις, συνολικής αιτούμενης δημόσιας ενίσχυσης
574.201.491,80€, οι οποίες γεωγραφικά και ανά τομέα κατανέμονται κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και στους τομείς των οπωροκηπευτικών, γαλακτοκομικών,
ελαιούχων προϊόντων και οίνου.
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26.689.613,47€, οι οποίες κατανέμονται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και
στους τομείς της παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, πυρηνελαιουργείων, ζυθοποιίας και
παραγωγής αποσταγμάτων.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε άμεσα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου και των αντίστοιχων προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Στόχος της αξιολόγησης είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας και εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 που θα θωρακίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών και θα
διασφαλίζει τη συγχρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους ενός μέτρου πολιτικής που αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά στην αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής της χώρας.
Το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, http://www.minagric.gr-
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(Υπομέτρο 4.2).
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