
 

 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Δράση 1: Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα 

Υποέργο 3: «Πράσινος Αγροτουρισμός» 

 

Προκηρύχθηκε η Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός». Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, 

τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό 

προϊόν. 

Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022. 

1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια. 

2. Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης – Ένταση ενίσχυσης 

     2.1 Αιτούμενος προϋπολογισμός 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:  

Πίνακας 1 

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ 

Μεγάλες 500.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ 

 

     

  



   2.2  Ποσοστό επιχορήγησης  

Τα ποσοστά επιχορήγησης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

Βόρειο Αιγαίο 30% 40% 50% 

Κρήτη 30% 40% 50% 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 30% 40% 50% 

Κεντρική Μακεδονία 30% 40% 50% 

Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50% 

Ήπειρος 30% 55% 50% 

Θεσσαλία 30% 40% 50% 

Ιόνια Νησιά 30% 40% 50% 



 

Δυτική Ελλάδα 30% 40% 50% 

Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. 

Εύβοιας) 

35% 40% 50% 

Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50% 

Πελοπόννησο (πλην της Π.Ε. 

Αρκαδίας) 

35% 50% 50% 

Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50% 

Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50% 

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική 

/ Πειραιάς και νήσοι 

25% 35% 45% 

Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 

 

  



3. Επιλέξιμες Δαπάνες  

• Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι- 

έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα 

μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 

εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών 

εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών 

μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων 

πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).  

• Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 

• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού  

• Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

• Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις  

• Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

 

 

 

  



4. Κριτήρια επιλεξιμότητας  

     4.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 

Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά της εταιρείας  

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση 

α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια: 

αα) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής 

απόδοσης. 

ββ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 

γγ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει 

για κάθε κατηγορία οχημάτων. 

δδ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ 

εε) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. 

στστ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος. 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού 

Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον 

δράσεις: 

αα) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας. 

ββ) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες. 

γγ) Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών 

επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι: 

α) Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον 

διαχειριστική χρήση. 

β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1% 



γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10 

δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2 

 

5. Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου  

• Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη 

και την ιδιωτική συμμετοχή. 

• Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια 

κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των 

επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

• Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα 

να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων 

των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 του ΓΑΚ καθώς και του συνόλου των 

κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του 

δικαιούχου. 

 

5. Δικαιούχοι 

• Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα 

νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις. 

• Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις 

διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. 

• Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού 

δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. 

6. Τόπος υλοποίησης 

• Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου 

εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης ενίσχυσης. 

• Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης 

καταβολής της ενίσχυσης. 

• Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε 

υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, ως ποσοστό 

έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται το οριζόμενο στον Πίνακα 2 ποσοστό της εκάστοτε Περιφέρειας 

στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα, όπου θα υλοποιηθεί η επενδυτική δαπάνη, σύμφωνα 

και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2 και τους περιορισμούς της παραγράφου 6.3. 

 

7. Χρονοδιάγραμμα 

7.1 Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) 

μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε 



περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν 

ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025. 

7.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου 

1. Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022. 

2. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 31η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 

2022. 

 

8. Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων (τι ισχύει) 

1. Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων 
λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: 

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών, 

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών, 

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών, 

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 
κλινών 

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες 
μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και 
ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων: 

αα) μονόχωρες 40 τ.μ 

ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ. 


