
 

ΟΔΘΓΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΜΕΣΡΟ 9  

ΕΚΔΟΘ 2Θ -12/2017  

ο Μζτρο 9 του ΠΑΑ «φςταςη νζων Ομάδων και Οργανϊςεων Παραγωγϊν» χρθματοδοτεί νζεσ 

ςυλλογικζσ πρωτοβουλίεσ γεωργϊν και κτθνοτρόφων.  

Η βαςικι του διαφορά από όλα τα υπόλοιπα προγράμματα χρθματοδότθςθσ είναι ότι ςυνδζει τθ 

χρθματοδότθςθ με τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων  που κζτει θ Ομάδα  και όχι με ςυγκεκριμζνεσ 

δαπάνεσ που πραγματοποιεί. Ωσ εκ τοφτου μια Ομάδα με τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό μπορεί να 

εξαςφαλίςει ςθμαντικοφσ πόρουσ για τθν ανάπτυξθ τθσ.  

Η Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αναμζνεται εντόσ του επόμενου μινα, οπότε οι 

ενδιαφερόμενοι πρζπει να ξεκινιςουν τισ διαδικαςίεσ άμεςα. 

 

Οι προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτο Μζτρο  

Βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των ομάδων ςτο μζτρο 9 είναι : 

• Οι ομάδεσ και οργανϊςεισ παραγωγϊν πρζπει να ζχουν  αναγνωριςτεί  επίςθμα μετά  τθ  

δθμοςίευςθ του ν. 4384/2016 και ςφμφωνα με τθν ΥΑ 397/18235/2017 ΦΕΚ Β 601. (Ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ μελϊν για τισ ομάδεσ φυτικισ παραγωγισ είναι 10, για τισ ομάδεσ ηωικισ παραγωγισ 5),  

• Να ζχουν ζδρα ςτθν ελλθνικι επικράτεια.  

• Στθν περίπτωςθ που θ Ομάδα / Οργάνωςθ αποτελεί ςαφϊσ οριηόμενο μζροσ νομικοφ 

προςϊπου του ςυνεταιριςτικοφ ι εμπορικοφ δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριςτι λογιςτικι ι/και 

διοικθτικι διαχείριςθ.  

• Να υποβάλλουν επιχειρθματικό ςχζδιο πενταετίασ 

Η ςφνταξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι μια δραςτθριότθτα που απαιτεί τθ ςυναίνεςθ και τθ 

δζςμευςθ όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ για τθν εφαρμογι. Στθν ουςία πρόκειται για ζνα ςυγκεκριμζνο 

πλάνο ενεργειϊν για τον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ τθσ Ομάδασ, το οποίο 

αντανακλά τουσ ςτόχουσ που επιδιϊκει να επιτφχει. 

 

Μη επιλζξιμεσ ομάδεσ είναι: 

• Όςεσ εφαρμόηουν επιχειρθςιακό πρόγραμμα του κ. 1308/2013, 

• Όςεσ ομάδεσ /οργανϊςεισ προζρχονται από ςυγχϊνευςθ ι ςυνζνωςθ προυπάρχουςων 

ομάδων ι οργανϊςεων, 

• Όςων τα μζλθ ςυμμετείχαν ςτο παρελκόν ςε άλλθ ομάδα ι οργάνωςθ που ζλαβε ςτιριξθ από 

το παρόν μζτρο.  

 

Τ 



 

Σο επιχειρηματικό ςχζδιο τησ Ομάδασ  

Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ζνα εργαλείο για τθν κοινι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Η ςφνταξθ 

του προχποκζτει ςτενι ςυνεργαςία των μελϊν τθσ Ομάδασ με εξειδικευμζνο ςφμβουλο ϊςτε να 

αποτυπωκοφν με ςαφινεια: 

 Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Η διεξοδικι περιγραφι τθσ αρχικισ κατάςταςθσ των 

εκμεταλλεφςεων των μελϊν τθσ Ομάδασ (εκτάςεισ, παραγωγικι κατεφκυνςθ, εξοπλιςμόσ, 

υποδομζσ, όγκοσ και αξία παραγωγισ ανά προϊόν, κλπ) επιτρζπει τθν κατανόθςθ των 

αδυναμιϊν και τον ορκό ςχεδιαςμό των αναγκαίων παρεμβάςεων που κα ςυμβάλλουν ςτθ 

ςυνολικι βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ Ομάδασ.  

 

 Οι ςτόχοι τθσ Ομάδασ. Οι ςτόχοι αποτυπϊνουν τθ κζςθ που επιδιϊκει να φτάςει θ Ομάδα μζςα 

από τθν κοινι προςπάκεια. Οι ςτόχοι που κα τεκοφν μπορεί να ζχουν ποικίλο προςανατολιςμό 

αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να είναι ςυμβατοί με τισ ενζργειεσ που ςχεδιάηει θ Ομάδα 

να αναπτφξει και να αιτιολογείται θ επιλογι τουσ βάςει τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ οι ςτόχοι πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνοι, εφικτοί και μετρήςιμοι. . Οι 

ςτόχοι χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ και πρζπει κατ’ ελάχιςτο να επιλεγεί ζνασ ςτόχοσ από κάκε 

κατθγορία 

 

  Οι ενζργειεσ τθσ Ομάδασ. Η επίτευξθ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτόχων είναι το αποτζλεςμα τθσ 

προςπάκειασ που καταβάλλουν τα μζλθ τθσ Ομάδασ. Ωσ εκ τοφτου είναι προφανζσ ότι είναι 

αναγκαίο να περιγράφονται με ςαφινεια (χρονικι, ποςοτικι, κλπ) οι ενζργειεσ που κα 

αναλθφκοφν από τθν Ομάδα. Τζτοιεσ ενζργειεσ ενδεικτικά περιλαμβάνουν:  

o Αντικατάςταςθ του φυτικοφ ι ηωικοφ κεφαλαίου,  

o Καλλιζργεια νζων ποικιλιϊν  

o Δθμιουργία νζων υποδομϊν ι επζκταςθ υφιςτάμενων  

o Προμικεια νζου εξοπλιςμοφ ωσ πρόςκετου ι προσ αντικατάςταςθ υφιςτάμενου  

o Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με επιςτιμονεσ γεωτεχνικοφσ  

Ο κατάλογοσ των ενεργειϊν που μποροφν να αναπτυχκοφν για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου είναι 

πραγματικά ανεξάντλθτοσ και περιορίηεται μόνο από το δυνθτικό κόςτοσ αυτϊν, οπότε και θ 

Ομάδα οφείλει να κάνει τθ ςχετικι ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ.  

 



 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ Α - κφριων ςτόχων Ποςοτικόσ ςτόχοσ πενταετίασ 

1 Αφξηςη όγκου παραγωγήσ Τουλάχιςτον 10%  κατά μζςο όρο  

2 Αφξηςη αξίασ παραγωγήσ Τουλάχιςτον 10%  κατά μζςο όρο 

3 Καθετοποίηςη παραγωγήσ 50%  παραγωγισ κατά μζςο όρο 

4 Διαφοροποίηςη παραγωγήσ 50% παραγωγισ κατά μζςο όρο 

5 Αφξηςη όγκου παραγωγήσ που διατίθεται ςτο εμπόριο 

ωσ πιςτοποιημζνο προϊόν ειδικοφ καθεςτϊτοσ (πχ. 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμζνησ) 

30% τθσ παραγωγισ κατά μζςο όρο 

6 Ζλεγχοσ και διαχείριςη κόςτουσ  παραγωγήσ για την 

αποδοτικότητα τησ χρήςησ των μζςων παραγωγήσ με 

αντικατάςταςη φυτικοφ κεφαλαίου ή εγκατάςταςη 

νζων υποδομϊν ή βελτίωςη υφιςτάμενων 

5% για εκροζσ και 10% για ειςροζσ 

7 Εφαρμογή νζων πρακτικϊν ή και προϊόντων Εφαρμογι ςτο 80% των μελϊν 

τουλάχιςτον 

8 Περιβαλλοντική διαχείριςη υπολειμμάτων και 

αποβλήτων ΗΩΙΚΘ παραγωγήσ 

Εφαρμογι ςτο 80% των μελϊν 

τουλάχιςτον 

 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ Β - δευτερευόντων ςτόχων Ποςοτικόσ ςτόχοσ πενταετίασ 

1 Ενζργειεσ προβολήσ και προϊθηςησ προϊόντων τησ 

ομάδασ 

Συμμετοχι ςε μια (1) ζκκεςθ ετθςίωσ, 

δθμιουργία ιςτοςελίδασ και 

ενθμερωτικοφ υλικοφ  

2 Περιβαλλοντική διαχείριςη υπολειμμάτων και 

αποβλήτων ΦΤΣΙΚΘ παραγωγήσ 

Εφαρμογι ςτο 80% των μελϊν 

τουλάχιςτον 

3 υμμετοχή ςε δράςεισ για την προςταςία του 

περιβάλλοντοσ 

Εφαρμογι ςτο 80% των μελϊν 

τουλάχιςτον 

4 υμμετοχή ςε δράςεισ κατάρτιςησ ςυνεργαςίασ και 

ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν 

Εφαρμογι ςτο 30% των μελϊν 

τουλάχιςτον 

 

Δυνητικοί ςτόχοι Επιχειρηςιακϊν χεδίων Ομάδων & Οργανϊςεων Παραγωγϊν 



 

Θ επιχορήγηςη τησ Ομάδασ  

Η επιχοριγθςθ που λαμβάνει θ Ομάδα ςυνδζεται αποκλειςτικά και μόνο με τθν επίτευξθ των 

ςτόχων.  

Η επιχοριγθςθ καταβάλλεται ςε ετιςια βάςθ και για μια πενταετία. Το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ 

υπολογίηεται ωσ ποςοςτό (%) τθσ αξίασ τθσ παραγωγισ που διακζτει κάκε ζτοσ ςτο εμπόριο θ 

Ομάδασ. Το ποςοςτό αυτό ξεκινά από 10% για το πρϊτο ζτοσ μετά τθν αναγνϊριςθ και μειϊνεται 

ςταδιακά ςτο 2% για το 5ο ζτοσ μετά τθν αναγνϊριςθ.  

Το μζγιςτο φψοσ τθσ ενίςχυςθσ ςε ετιςια βάςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 100.000 €.  

Ενδεικτικό φψοσ ενίςχυςησ από το Μζτρο 9 με βάςη τον κφκλο εργαςιϊν τησ Ομάδασ 

Ζτοσ μετά την 
αναγνϊριςη 

Αξία παραγωγήσ 
(€) 

Υψοσ ενίςχυςησ (€) 

1ο 1.000.000 100.000 

2ο 1.100.000 88.000 

3ο 1.150.000 69.000 

4ο 850.000 34.000 

5ο 900.000 18.000 

ΤΝΟΛΟ 309.000  

 

Η πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται με τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ ομάδασ ςτο μζτρο και 

υπολογίηοντασ τθ μζςθ αξία παραγωγισ των ανεξαρτιτων μελϊν τθσ ομάδασ τα τρία τελευταία 

χρόνια. Στα επόμενα ζτθ θ ενίςχυςθ υπολογίηεται με βάςθ τθν πρόβλεψθ του επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου και επαλθκεφεται μζςω τιμολογίων πϊλθςθσ.  

Στο μζτρο δεν υπάρχουν επιλζξιμεσ και μθ δαπάνεσ. Ωςτόςο ςτθν ετιςια ζκκεςθ για τθν πλθρωμι 

καταγράφονται οι δαπάνεσ ανά κατθγορία και τεκμθριϊνεται θ ςυνάφειά τουσ με τθν υλοποίθςθ 

του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.   

 

Διαδικαςία επιλογήσ  

Για τθν υποβολι των αιτιςεων ζνταξθσ ςτο Μζτρο 9 κα δθμοςιευκεί ςχετικι προκιρυξθ από το 

Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με προχπολογιςμό 25.000.000 €  

Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί οι ενδιαφερόμενοι για ζνταξθ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν 

επίςθμα αναγνωριςτεί ωσ Ομάδα ι Οργάνωςθ Παραγωγϊν.  

Μετά τθν υποβολι των αιτιςεων ζνταξθσ οι υποψιφιοι κα βακμολογθκοφν και ςτθν περίπτωςθ 

που δεν επαρκεί ο προχπολογιςμόσ κα δοκεί προτεραιότθτα ςτισ Ομάδεσ και Οργανϊςεισ 

Παραγωγϊν που: 

 Δραςτθριοποιοφνται ςτον κτθνοτροφικό τομζα,  

 δραςτθριοποιοφνται ςε ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ  



 

 Εφαρμόηουν ςυςτιματα ποιότθτασ (βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ, Agro 2, κλπ)  

 Κάποια από τα μζλθ τουσ ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα των νζων γεωργϊν, 

 κάποια από τα μζλθ τουσ ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα των μικρϊν γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων του ΠΑΑ, 

 κάποια από τα μζλθ τουσ ςυμμετζχουν ςε γεωργο-περιβαλλοντικζσ δράςεισ,  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο 2111167613  

  



 

Axαρνϊν 340, 11145 Ακινα  
info@simbiosis.gr  

T: 211.1167.613 
F: 210.2285.705  

 
 

Η Simbiosis, από το 2009 μζχρι και ςιμερα ζχει υποςτθρίξει ζνα ςθμαντικό αρικμό Οργανϊςεων 

Παραγωγϊν ςε όλα τα ςτάδια λειτουργίασ τουσ από τθ ςφςταςθ, τθν αναγνϊριςθ, τθ διεκδίκθςθ 

χρθματοδοτιςεων και τθ διαχείριςθ των προγραμμάτων τουσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ που 

ξεπερνά τα  10 εκατ €.  Οι αρχζσ μασ ςε όλθ αυτι τθν προςπάκεια ιταν και παραμζνουν ίδιεσ:  

 Προτάςςουμε τθν ουςία και όχι τον εντυπωςιαςμό 

 Πραγματοποιοφμε πάντα περιςςότερα από αυτά που δεςμευόμαςτε  

ΣΑΔΙΟ ΤΣΑΘ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ  

 Παροχι αναλυτικισ ενθμζρωςθσ για το κεςμικό πλαίςιο ςφςταςθσ και αναγνϊριςθσ 

ομάδων και οργανϊςεων παραγωγϊν (προχποκζςεισ, απαιτιςεισ, δεςμεφςεισ κλπ) 

 Κακοδιγθςθ για τθ ςυγκζντρωςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν 

αναγνϊριςθ. 

 Διαμόρφωςθ ςχεδίων εγγράφων που αφοροφν ςτθ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ 

Ομάδασ/Οργάνωςθσ (ενδεικτικά: Αποφάςεισ ΔΣ, Κανονιςμόσ Λειτουργίασ κλπ)  

 Υποςτιριξθ επικοινωνίασ με τθ ΔΑΟΚ κατά τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ αναγνϊριςθσ  

 Υποςτιριξθ διαμόρφωςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Η υποςτιριξθ περιλαμβάνει:  

o Διάγνωςθ των αναγκϊν και των ευκαιριϊν τθσ Ομάδασ/Οργάνωςθσ  

o Υποςτιριξθ ςτον προςδιοριςμό των ςτόχων και τθσ ςυνοχισ τουσ με τισ δράςεισ  

o Υποςτιριξθ ςτον προςδιοριςμό των δράςεων, τθσ ςκοπιμότθτάσ τουσ, του κόςτουσ 

κάκε δράςθσ και των ςυνεργειϊν τουσ  

o Χρονικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου  

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ  

 Αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων, 

 Διαρκισ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και υποβοικθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων για 

επιχειρθματικά κζματα (διερεφνθςθ αγορϊν, πιςτοποιιςεισ, αναηιτθςθ/επιλογι 

προμθκευτϊν  κλπ)  

 Σφνταξθ εκκζςεων υλοποίθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, αιτθμάτων τροποποίθςθσ του 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου και αιτθμάτων λιψθσ τθσ ετιςιασ ενίςχυςθσ προσ τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ (ΥπΑΑΤ,  ΟΠΕΚΕΠΕ)  

 Επιτόπια παρουςία και υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ/Οργάνωςθσ κατά τθ διάρκεια των ελζγχων 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
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