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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2018 οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα
« Επενδύσειςσεεπιχειρήσειςοινοπαραγωγήςπεριόδου2017–2018»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πληροφορεί τις επιχειρήσεις οινοπαραγωγής ότι, δημοσιεύτηκε η
αριθμ. 271/15981/30-01-2018 (ΦΕΚ 272/τ΄Β/2018) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018».

Με την απόφαση καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η
διαδικασία βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η
διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν
και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή
διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιμες και ελέγξιμες και συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις
είναι επιλέξιμες για στήριξη:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεων

Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη
βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:

α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων
προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας,



β) τη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν
οικονομικά βιώσιμες.

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων για την
αμπελοοινική περίοδο 2017-2018 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα 2014-2018, ανέρχεται σε 4.563.000 €.

Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και ανέρχεται για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο 40% των δαπανών.

Ως ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο
ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης
προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτουν εγγράφως και ψηφιακά (CD) στη
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται
η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 20η
Φεβρουαρίου 2018 και συγχρόνως αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε έγγραφη και σε ψηφιακή
μορφή) και στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις.
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