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Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό 

τομέα και ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: 

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Νέες εταιρικές επιχειρήσεις (όχι ατομικές) που έχουν 

συμπληρώσει μια διαχειριστική χρήση και λειτουργούν έως τρία έτη κατά την ημερομηνία 

αναγγελίας της πρόσκλησης. 

• Έδρα επιχείρησης: Η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται εντός των ορίων των νομών: Κοζάνης, 

Καστοριάς, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας, 

Αιτωλοακαρνανίας.  

• Επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι μέτοχοι/ μέλη/ εταίροι των επιχειρήσεων δεν πρέπει να 

έχουν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων.  

• Κύκλος εργασιών: Το ύψος του κύκλου εργασιών που προκύπτει από τη διαχειριστική χρήση 

δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 200.000€. 

• Franchise: Επιχειρήσεις που ανήκουν σε αλυσίδες franchise δεν είναι επιλέξιμες. 

• Έγγραφα τεκμηρίωσης: Οι αιτούντες που προεπιλέγονται είναι υποχρεωμένοι  να 

υποβάλλουν έγγραφα τεκμηρίωσης της νομικής τους μορφής και της οικονομικής τους 

κατάστασης, τα οποία θα ζητηθούν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (π.χ. Καταστατικό, 

υπεύθυνες δηλώσεις, εκκαθαριστικό σημείωμα, ισολογισμό, κλπ). 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Παρατίθενται κατά σειρά σημαντικότητας τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι 

προτάσεις:  

1. Εφαρμογή καινοτομίας (στο προϊόν ή στη διαδικασία καλλιέργειας/ παραγωγής/μεταποίησης)  

2. Καλλιέργεια τοπικής ποικιλίας/ ειδικές καλλιέργειες 

3. Πρόβλεψη δημιουργίας  νέων θέσεων εργασίας για τα επόμενα 2 έτη λειτουργίας 

4. Συνάφεια αντικειμένου της επιχείρησης με την προτεινόμενη προς χρηματοδότηση επένδυση 

5. Εμπορικές δυνατότητες προϊόντος/ υπηρεσίας και θέση στην αγορά 

6. Αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα για τα επόμενα 2 έτη λειτουργίας  

7. Λήψη άλλης επιχορήγησης/ χρηματοδότησης, ιδιωτικής ή κρατικής   

8. Ύπαρξη δανείων/ δανειακών υποχρεώσεων  

9. Εκκρεμή θέματα που πρέπει να επιλυθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. 

σύσταση επιχείρησης, πιθανές αδειοδοτήσεις, κλπ). 

 

Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου/Πρότασης 

 

Το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τις ενότητες:    

(1). Περιγραφή της εταιρίας, στόχοι, γιατί αποτελεί μια καλή ευκαιρία επένδυσης 

(2). Περιγραφή της ιδέας/προϊόντος  
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(3). Περιγραφή/ανάλυση της αγοράς και ανταγωνισμός 

(4). Προσδιορισμός των πελατών/στόχων, γιατί θα προτιμήσουν το προϊόν, μέσα από ποιά 

κανάλια θα πωληθεί το προϊόν 

(5). Τρόποι προώθησης προϊόντος - Περιεχόμενο και κανάλια επικοινωνίας –Τιμή 

(6). Συνεργάτες -Κύριες Δραστηριότητες-Παρουσίαση υφιστάμενων κύριων πόρων (ανθρωπίνων 

πόρων, π.χ. αριθμός μελών και επίπεδο σπουδών και υλικών πόρων) 

(7). Παρουσίαση αναγκών  

(8). Χρηματοοικονομικά στοιχεία (Ενδεικτική ανάλυση κόστους, αναμενόμενα έσοδα, κ.λ.π.) 

(9). Αρχική επένδυση, ανάγκες χρηματοδότησης και τρόποι  

(10). Αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας 

(11). Πιθανό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.  

 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών 

 

• Δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγική λειτουργία της 

επιχείρησης 

• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτικές, εκπαίδευσης, πιστοποιήσεων, κλπ) 

• Δαπάνες προβολής και προώθησης. 

 

 


