
Χρηματοδοτικά και 
αναπτυξιακά εργαλεία για 

αγρότες επιχειρηματίες 
και φορείς σε περιοχές 

natura. 
Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

Επιχειρηματικές Ιδέες και Καλές Πρακτικές



Ο τουρισμός είναι ο πιο γοργά αναπτυσσόμενος οικονομικός τομέας στην 

Ευρώπη. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν λιγότερες 

ώρες και κάνουν συντομότερες αλλά συχνότερες διακοπές, υπάρχει μία 

αυξανόμενη διάθεση για εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, όπως η 

πεζοπορία στη φύση ή η παρατήρηση των άγριων ζώων. Αυτές οι 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού αυξάνονται σχεδόν τρεις φορές πιο 

γρήγορα από τις κλασσικές αγορές τουρισμού.

Επειδή το δίκτυο Natura 2000 προστατεύει πολλές από τις καλύτερες 

περιοχές της Ευρώπης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, μπορεί να 

δράσει σα μαγνήτης για τέτοιου είδους επισκέπτες, προσφέροντάς τους 

ευκαιρίες για να δοκιμάσουν τη φύση από πρώτο χέρι, 

παρακολουθώντας την άγρια ζωή, κάνοντας ορειβασία, εξερευνώντας, 

κάνοντας καγιάκ, κλπ. Αυτό, στη συνέχεια, μπορεί να βοηθήσει στο να 

προσδοθεί ποικιλία στην τοπική οικονομία και να τονώσει εσωτερικές 

επενδύσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με 

το τουρισμό.



Υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα εμπειριών όσον αφορά την 

ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων γύρω από το δίκτυο 

Natura 2000. Παραδείγματος χάρη, εταιρείες παροχής 

αγροτουριστικών υπηρεσιών σε 2 πιλοτικές περιοχές στη 

Λετονία και στην Ανδαλουσία έχουν δημιουργήσει μία σειρά 

40 καινούργιων προϊόντων που βασίζονται στο Natura

2000. Οι εμπειρίες τους είναι καταγεγραμμένες σε μία σειρά 

οδηγών καλών πρακτικών. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες 

στο  www.natura2000tourism.eu

http://www.natura2000tourism.eu/


Κανάριοι Νήσοι: ένας παράδεισος για φυσιολάτρες τουρίστες
Πάνω από 11 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τις Κανάριους νήσους κάθε 
έτος. Αν και οι περισσότεροι έρχονται για τον ήλιο, σημειώνεται μία σταθερή 
αύξηση στον τουρισμό για την φύση, ο οποίος βασίζεται σε μία φιλικότερη προς 
το περιβάλλον και ποιοτική εμπειρία διακοπών. Και υπάρχουν πάρα πολλά για 
να δει κανείς! Οι Κανάριοι νήσοι είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους 
για τη φυτική βιοποικιλότητα ανά τον κόσμο («hotspot βιοποικιλότητας»), και οι 
θάλασσες αφθονούν από δελφίνια και χελώνες, ενώ η εντυπωσιακή ενδοχώρα 
κρύβει πολλά και
ασυνήθιστα είδη.

Συνεπώς, πάνω από το 30% των νησιών έχει συμπεριληφθεί στο Natura 2000. 
Αυτή η διεθνής αναγνώριση έχει συμβάλει στο να τονώσει περαιτέρω τις 
επιχειρήσεις φυσιολατρικού τουρισμού. Έχει επίσης δημιουργήσει κάποιες 
ενδιαφέρουσες συνεργασίες όπου τα έσοδα από τον τουρισμό βοηθούν την 
προώθηση των εργασιών προστασίας σπάνιων ειδών όπως τη γιγαντιαία σαύρα 
του Hierro, η οποία είναι το μεγαλύτερο ερπετό της Ευρώπης. Δεν είναι λοιπόν 
θαύμα το ότι αποτελεί τώρα τη μασκότ 

Κανάριοι Νήσοι: ένας παράδεισος για φυσιολάτρες 
τουρίστες



Δράσεις που 
αφορούν δήμους και 
ιδιώτες σε περιοχές 

natura



Μέτρο 8.2 – Στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων
Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προβλέπονται ενισχύσεις για την δημιουργία αγροδασικών και 
αγρολιβαδικών συστημάτων για την εγκατάστασή τους αλλά και 
για την συντήρησή τους τα πρώτα πέντε έτη.
Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους 
σε συμφωνία με τα αντίστοιχα προσωρινά ή οριστικά 
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
– Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως 
απόλυτης προστασίας της φύσης δεν είναι επιλέξιμες.
– Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 
επιτρέπεται εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς 
στόχους της περιοχής .



ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
(αγροτική οδοποιία) (Ο.Τ.Α.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Ο.Τ.Α. -
συλλογικοί φορείς – πολιτιστικοί σύλλογοι, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.λπ.)

Υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης 
της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (Ο.Τ.Α.)
Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (Ο.Τ.Α.) 

Παιδικοί σταθμοί
Αγροτικά ιατρεία,

Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής, καθώς και των 
σχετικών υποδομών (συλλογικοί φορείς, Ο.Τ.Α. κ.λπ.) 

Αθλητικές εγκαταστάσεις,
Πολιτιστικά κέντρα,
Μονοπάτια,
Θέσεις θέας,

Ανάπλαση περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19
Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. (πχ 
κρέας, γάλα, λάδι, αρωματικά φυτά, δημητριακά, οπωροκηπευτικά, 
μέλι, αυγά, κρασί, σπόροι κ.λπ.)
Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν (π.χ. αποσταγματοποιεία, ζυθοποεία, ζυμαρικά, αρτοποποιεία, 
είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα, αιθέρια έλαια κ.λπ)
Επενδύσεις για την ίδρυση / εκσυγχρονισμό μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων 

Καταλύματα
Επισκέψιμα Αγροκτήματα
Χώροι εστίασης / αναψυχής
Βιοτεχνίες
Οικοτεχνίες
Χειροτεχνικές δραστηριότητες
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ιατρεία, κομμωτήρια, 
παντοπωλεία, πλυντήρια – καθαριστήρια, υπηρεσίες τροφοδοσίας, 
γραφεία τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι 
αναψυχής κλπ.)



Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι;

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού 

γεωργού

Όροι επιλεξιμότητας

•Να είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλευσης

•Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 

•Να μην είναι συνταξιούχοι 

Επιλέξιμες δαπάνες

•Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της 

εκμετάλλευσης 

•Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων 

και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 

•Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της 

εκμετάλλευσης 

•Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης 

στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς 

και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 

Σχέδια Βελτίωσης 2014-2020



Μέσα στο 2017 η δεύτερη προκήρυξη
Προς µία δεύτερη πρόσκληση Νέων Αγροτών µέσα στο 2017
Μέσα το 2017 θα προκηρυχτεί νέα πρόσκληση που θα αφορά  
αγρότες 40-50 ετών με πριμ 15000 ευρώ.  



Οδηγός
Επιχειρηµατικότητας

Χρηµατοδοτικά Εργαλεία -
ΕΣΠΑ



ΠρόγραμμαΕνίσχυσηςτηςΊδρυσηςκαι λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ
τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την
έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση
καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς
όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική
κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος της χώρας.



Ανάπτυξη    της   επιχειρηματικότητας    υφιστάμενων  και νεοϊδρυόμενων 

Κοινωνικών   Συνεταιριστικών   Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Περιγραφή

ΗΔράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην

υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό
αντίκτυπό τους.



4 Δράσεις επιχειρηματικότητας (Α’ & Β’ κύκλος)

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄ Κύκλος: Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης», η οποία αποτελεί μια εκ των παρεμβάσεων για την ανάσχεση της τάσης 

φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 16.193 αιτήσεις νέων επιστημόνων σε μεμονωμένα ή συνεργατικά 

επιχειρηματικά σχήματα. Παρά τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων που 

υποβλήθηκαν η αξιολόγηση τους ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα και 

με περιορισμένο κόστος, ως αποτέλεσμα των απλουστεύσεων που εισήχθησαν στη 

διαδικασία υποβολής και των αλλαγών στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Νεοφυής  Επιχειρηματικότητα
Α΄ Κύκλος: Στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» , υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις σε 

τομείς με καινοτόμα δυναμική όπως ο τομέας των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής καθώς και 

στους τομείς της αγροδιατροφής και της υγείας. Η στόχευση του Υπουργείου μέσω της δράσης ήταν 

σαφής και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση και 

ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων οριζόντιας και κυρίως κάθετης συνεργασίας. Στη λογική αυτή, 

μοριοδοτήθηκαν σχήματα συνεργασίας που αναπτύχθηκαν με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς -

συνεργασία μεταξύ ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συνεργασίες μεταξύ νέων και παλιών 

αυτοαπασχολούμενων, συνεργασία μεταξύ ίδιων και συμπληρωματικών ειδικοτήτων



Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
Περιγραφή

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και

αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων

υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών

εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η

δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής

αξιοποίησης του τομέα

«περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους 9 εθνικούς στρατηγικούς τομείς

προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ, αλλά παράλληλα συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων

αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την

ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται και στους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15.000.000€ (δημόσια 
δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. €.
Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 250.000 - 2.500.000€.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.



Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Περιγραφή

κΗ δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά 

στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. 

Ειδικότεραηδράσηπαρέχειέναπλαίσιο νέων  επιχειρηματικών  ευκαιριών σε άνεργους που 

στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική 

επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή 

τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά ατέχουν Οι 

δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία 
έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν 
επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν 
σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
ε.πιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι:
.
στο παρελθόν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά 
τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το 
αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν



Τι είναι ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός - Escrow 
Account

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που 

εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο 

με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 

εγγυητικής επιστολής.

Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της 

ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων. Οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση του 

Λογαριασμού στο Ταμείο ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 62550/2016 Απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738).
Η χρήση του Εscrow Αccount από τους Δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν 

είναι υποχρεωτική. Ο κάθε Δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον 
Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να ακολουθήσει την 
παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της 
επιχορήγησης


