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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1/16.2:  

 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ 

για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας  

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”  

τους σχεδίου (project). 

Στο πλαίσιο του υπομέ-

τρου θα ενισχυθούν και 

μορφές συνεργασίες με-

ταξύ φορέων που προέρ-

χονται από άλλα Κράτη-

Μέλη. Οι επιχειρησιακές 

ομάδες μπορούν να ωφε-

ληθούν και από άλλα μέ-

τρα του ΠΑΑ.  

Στο  υπομέτρο ενισχύο-

νται δύο δράσεις :   

Δράση 1 : η ίδρυση  Επι-

χειρησιακών Ομάδων 

(Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας 

(ΕΣΚ) για την παραγωγι-

κότητα και τη βιωσιμότη-

τα της γεωργίας.  

Δράση 2 : η υλοποίηση 

του επιχειρηματικού σχε-

δίου (project) των Ε. Ο. 

για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιμότητα της 

γεωργίας  

Το θέμα ενεργοποίησης 

μιας επιχειρησιακής ομά-

δας μπορεί να είναι  εθνι-

κού, περιφερειακού, ή 

ακόμη και τοπικού χαρα-

κτήρα.  

Οι επιχειρησιακές ομάδες 

υποχρεούνται να διαδώ-

σουν τα αποτελέσματα 

του έργου τους τόσο σε 

εθνικό επίπεδο  μέσω  του 

Εθνικού Αγροτικού Δικτύ-

ου όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω του δικτύου 

ΕΣΚ.  

Είναι δυνατή η χρήση δια-

μεσολαβητή (Innovation 

Broker) για τη διευκόλυν-

ση  εξεύρεσης εταίρων, 

αλλά και για την εκπόνη-

ση του επιχειρηματικού 
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 Ο σκοπός του Υπομέ-

τρου  αφορά την αντι-

μετώπιση ενός συγκε-

κριμένου προβλήματος 

στη γεωργία  με την 

εφαρμογή ενός καινο-

τόμου - πιλοτικού 

έργου, που πρόκειται 

να  αναπτυχθεί ή  τεθεί 

υπό δοκιμή ή  υλοποιη-

θεί . 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

17/5/2017 
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Σχήματα συνεργασίας φορέων με 

νομική οντότητα στην οποία θα 

προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταί-

ρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες 

ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας και θα 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε-

μπλέκονται στους τομείς της γεωρ-

γίας, της κτηνοτροφίας και των τρο-

φίμων ή άλλους φορείς όπως περι-

βαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ. 

διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασί-

ας). Τα  σχήματα θα απαρτίζονται 

από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμε-

νους φορείς όπως γεωργούς, ερευ-

νητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, 

 

Τι είναι καινοτομία  

Δικαιούχοι  

Σελίδα 2 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”  

“Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται 

με επιτυχία”  EIP– AGRI                                                               

 Η νέα ιδέα μπορεί να είναι  τεχνο-

λογική, οργανωτική, κοινωνική ή 

κάποια υφιστάμενη  που εφαρμόζε-

ται κάτω από καινούριες συνθήκες 

όπως γεωγραφικές, περιβαλλοντι-

κές, κτλ. 

To Αποτέλεσμα πρέπει να είναι 

έτοιμο προς άμεση εφαρμογή σε 

ευρύ πεδίο. 
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Για τις δαπάνες οργάνωσης και συ-

ντονισμού το ύψος χρηματοδότη-

σης καλύπτει το 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 χρηματοδό-

τησης καλύπτει το 100%.  

Για τις δαπάνες που προκύπτουν  

και αφορούν σε παραγωγικές επεν-

δύσεις του Μέτρου 4 η  ενίσχυση 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τα α-

ναφερόμενα σε αυτό και προσαυξά-

νεται κατά 20 %. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης  

Απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο ή 

και περισσότερα μέλη και μπορεί να 

συμβάλλει στους στόχους των  ΕΣΚ .  

Τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριο-

ποιείται στους τομείς της γεωργίας, 

της κτηνοτροφίας, / των τροφίμων, 

εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα 

του παραρτήματος Ι της Συνθήκης.  

Καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο 

διάρκειας έως 3 έτη που περιγρά-

φει:   

 το καινοτόμο/πιλοτικό/

επιδεικτικό έργο το οποίο 

πρόκειται να αναπτυχθεί, να 

τεθεί υπό δοκιμή ή να υλοποι-

ηθεί με  σκοπό την αντιμετώ-

πιση ενός συγκεκριμένου προ-

βλήματος με πρακτική εφαρ-

μογή ή στην εξερεύνηση  μιας 

ευκαιρίας που θα οδηγήσει 

σε καινοτομία.  

 Τη διάδοση των αποτελεσμά-

των σε εθνικό,  αλλά και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του 

Δικτύου ΕΣΚ . 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της Επιχειρησιακής Ομάδας  

Στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, για το 

Υπομέτρο 16.1 / 16.2 

έχει εκχωρηθεί το ποσό των 

3,6 εκ € . 

Σελίδα 3 Τόμος 1, τεύχος 1 

Η υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου μιας συνεργασίας 

Δράση 1  Δράση 2 Σύνολο 

Τοπικό – Περιφερειακό 30.000,00€ 120.000,00€ 150.000,00€ 

Εθνικό 60.000,00€ 240.000,00€ 300.000,00€ 

Διακρατική συνεργασία 90.000,00€ 360.000,00€ 450.000,00 
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Πληροφορίες επικοινωνίας  

 
Χρήσιμες Συνδέσεις 

http://www.agrotikianaptixi.gr/ -  

http://ec.europa.eu/eip/agriculture  

http://www.ead.gr  

Πληροφορίες για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 

Αθανάσιος Πετρόπουλος 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Πατρών Αθηνών 28, 1ος όροφος Πάτρα 

Τηλέφωνο: 2613 611 414 ,  email: apetropoulos@mou.gr 

Ε ι δ ι κ ή  Υ π η ρ ε σ ί α  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  
Ε . Π .  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Δ υτ ι κ ή ς  
Ε λ λ ά δ α ς  


