ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ
Η

ΕΚΔΟΣΗ 1 -5/2017

Α

πό τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι και σήμερα (με μικρές παρεκλίσεις κατά
περιόδους) οι Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (πλέον γνωστές ως ΟΕΦ) χρηματοδοτούνται
με κοινοτικούς πόρους ύψους 11 εκ € κατ’έτος προκειμένου να εφαρμόσουν προγράμματα
εργασίας που έχουν ως γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 ορίζεται ρητά ότι η κοινοτική χρηματοδότηση των 11 εκ € κατ’έτος
θα κατευθυνθεί για την υλοποίηση τριετών προγραμμάτων εργασίας οργανώσεων παραγωγών οι
οποίες προηγουμένως θα πρέπει να αναγνωριστούν από το Κράτος -Μέλος.

Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιοκομικού τομέα
Ως Οργάνωση Παραγωγών για τον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς σύμφωνα με
τον Κανονισμό 1308/2013 και την 397/18235/16-02-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί να αναγνωριστεί κάθε νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος
αυτής που:
•

απαρτίζεται από τουλάχιστον 20 άτομα –ελαιοπαραγωγούς και

•

διαθέτει ετησίως στο εμπόριο προϊόν (ελαιόλαδο ή επιτραπέζιες ελιές) αξίας τουλάχιστον
250.000 €.

Η ιδιότητα του ελαιοπαραγωγού τεκμηριώνεται από τη δήλωση ΟΣΔΕ και η αξία παραγωγής
προκύπτει από παραστατικά του νομικού προσώπου (της τελευταίας τριετίας) ή στην περίπτωση
νεοσύστατου νομικού προσώπου από παραστατικά των φυσικών προσώπων που το απαρτίζουν.
Τα μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών δεν πρέπει να ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών,
Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για την αναγνώριση είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Προσδιορισμός των μελών του νομικού προσώπου που θα συγκροτήσουν την Οργάνωση.
Διαμόρφωση και Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης από τα μέλη της –
Συγκέντρωση υπευθύνων δηλώσεων περί μη συμμετοχής σε άλλη οργάνωση
Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του νομικού προσώπου της σύστασης και λειτουργίας της
Οργάνωσης.
Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης
Συγκέντρωση πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε εκκαθάριση κλπ του νομικού
προσώπου
Συγκέντρωση παραστατικών για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης εμπορευθείσας
αξίας παραγωγής
Υποβολή αίτησης στη ΔΑΟΚ για αναγνώριση

Το πρόγραμμα Εργασίας
Κάθε αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών του τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων ελιών έχει τη
δυνατότητα να διεκδικήσει και να υλοποιήσει τριετές πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 20182021.
Οι βασικές παράμετροι που εκτιμάται ότι θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση και επιλογή των
προγραμμάτων εργασίας που θα χρηματοδοτηθούν είναι:
•

Το μέγεθος της Οργάνωσης (σε όρους έκτασης ή/και αριθμού παραγωγών ή/και ποσότητας
διάθεσης ελαιολάδου/επιτραπέζιων ελιών).

•

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Αναμένεται να τεθεί ένα ελάχιστο όριο μεγέθους
προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των πόρων. Το ελάχιστο αυτό όριο
εκτιμάται σε 500.000 €

•

Η χρηματοοικονομική αξιοπιστία της Οργάνωσης. Η παράμετρος είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την προηγούμενη και θα εκτιμηθεί βάσει α) της δυνατότητας προσκόμισης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης του προγράμματος (ύψους 10% της ενωσιακής
χρηματοδότησης) β) δυνατότητας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας γ) οικονομικών αποτελεσμάτων των τελευταίων τριών ετών

•

Η δομή και η ποιότητα του προγράμματος. Προγράμματα με ολοκληρωμένες και
συνεκτικές δράσεις από δύο ή περισσότερους εκ των 6 επιλέξιμων τομέων (βλ. παρακάτω)
θα τύχουν θετικής αξιολόγησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται στον εκτελεστικό Κανονισμό 611/2014 και οργανώνονται
γύρω από 6 τομείς.
Ενδεικτικές δράσεις ανά τομέα παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι δράσεις αυτές σε καμία περίπτωση
δεν αποτυπώνουν με πληρότητα το εύρος των παρεμβάσεων που η κάθε ΟΕΦ μπορεί να
πραγματοποιήσει
Τομέας

Ενδεικτικές δράσεις

Α

Μελέτες σχετικές με τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος

Β

Επίδειξη εναλλακτικών (μη χημικών) μεθόδων αντιμετώπισης δάκου
Ορθές Γεωργικές Πρακτικές - Φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα παραγωγής (π.χ.
Ολοκληρωμένη, βιολογική γεωργία

Γ

Βελτίωση δικτύου άρδευσης ελαιώνων
Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
Αντικατάσταση μη παραγωγικών ελαιόδεντρων με νέα ελαιόδεντρα

Δ

Προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, αποθεματοποίησης κλπ
Συσκευές μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για αναλύσεις (εδάφους, φύλλων,
ελαιολάδου)
Βελτίωση μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων
μεταποίησης, αποθήκευσης, τυποποίησης & αξιοποίησης αποβλήτων
Ε

Εγκατάσταση συστημάτων ιχνηλασιμότητας από το χωράφι μέχρι τον τελικό
καταναλωτή
Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. ISO 22000, IFS, BRC, κλπ)

ΣΤ

Προβολή δραστηριοτήτων οργάνωσης (έντυπα, site κλπ)

Γ.2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό χρηματοδότησης των προγραμμάτων κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (75%87,5%) ανάλογα με το είδος της δαπάνης και τον τομέα που αφορούν.
Τα ποσοστά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΤΟΜΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ)
ΠΑΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Β

87,5%
87,5%

87,5%
87,5%

Γ

87,5%

87,5%

Δ

87,5%

75%

Ε

75%

75%

ΣΤ

70%

75%

Α

Ενδέχεται να τεθούν ελάχιστα όρια για τη συμμετοχή ορισμένων τομέων στο συνολικό
προϋπολογισμό του προγράμματος

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΈΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι Οργανώσεις Παραγωγών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα εργασίας εκτιμάται ότι
θα πρέπει να υποβάλλουν τα προγράμματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τις
15/2/2018.
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προγραμμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την
15/3/2018
Η υλοποίηση των προγραμμάτων ξεκινάει την 1/4/2018

Axαρνών 340, 11145 Αθήνα
info@simbiosis.gr
T: 211.1167.613
F: 210.2285.705

Η Simbiosis, από το 2009 μέχρι και σήμερα έχει υποστηρίξει ένα σημαντικό αριθμό Οργανώσεων
Παραγωγών σε όλα τα στάδια λειτουργίας τους από τη σύσταση, την αναγνώριση, τη διεκδίκηση
χρηματοδοτήσεων και τη διαχείριση των προγραμμάτων τους συνολικού προϋπολογισμού που
ξεπερνά τα 10 εκατ €. Οι αρχές μας σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και παραμένουν ίδιες:
•
•

Προτάσσουμε την ουσία και όχι τον εντυπωσιασμό
Πραγματοποιούμε πάντα περισσότερα από αυτά που δεσμευόμαστε

Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών
Αναλυτική ενημέρωση αρμοδίων οργάνων (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο)
αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών (προϋποθέσεις,
απαιτήσεις, δεσμεύσεις κλπ)
Σύνταξη εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση αναγνώρισης (κατάλογος παραγωγών,
επιχειρηματικό σχέδιο, κανονισμός λειτουργίας κλπ)
Σύνταξη και υποβολή αίτησης αναγνώρισης στη ΔΑΟΚ

Σχεδιασμός του Προγράμματος Εργασίας
Καθορισμός του στόχου του προγράμματος
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας-αναγκαιότητας δράσεων
Τεκμηρίωση συνεκτικότητας δράσεων
Αναγνώριση δυνητικών προμηθευτών
Τεκμηρίωση πραγματικού ύψους δαπανών
Διαμόρφωση ευέλικτου σχεδίου δαπανών και χρηματοδότησης

Αξιολόγηση- Επιλογή προγράμματος
Συστηματική επικοινωνία με τους αρμόδιους αξιολογητές
Προσαρμογή προγράμματος βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Επιβεβαίωση στόχου προγράμματος
Επιβεβαίωση συνεκτικότητας δράσεων
Επικαιροποίηση σχεδίου δαπανών και χρηματοδότησης

Υλοποίηση προγράμματος
Καθορισμός αναλυτικών προδιαγραφών για προμηθευόμενες υπηρεσίες και προϊόντα
Υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών
Υποστήριξη στη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων με τους
προμηθευτές
Οργάνωση επικοινωνίας με ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προγράμματος προς ΥπΑΑΤ & ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιτόπια παρουσία και υποστήριξη κατά τους ελέγχους

