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ΘΔΜΑ:  «Τν ζεζκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Αγξνηηθφ Τνκέα ηεο Γεξκαλίαο» 
 

Α) Ππογπάμμαηα επιδοηήζεων ζηο πλαίζιο ηερ βεληίωζερ ηων αγποηικών ςποδομών και 

ηερ πποζηαζίαρ ηων παπάκηιων πεπιοσών.  

Ι. Δπιδοηήζειρ ππορ μεμονωμένερ επισειπήζειρ 

1) Τν «Πξφγξακκα Σηήξημεο ησλ Δπελδχζεσλ ζηνλ Αγξνηηθφ Τνκέα 2014-2020 - 

Agrarinvestitionsförderungsprogramm AFP», ζπληζηά ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν 

ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Απεπζχλεηαη ζε πνιχ 

κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζεκαηηθά ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ δσηθήο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο), ηελ 

άκεζε δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 

Η επηδφηεζε θπκαίλεηαη απφ 20%-40% επί επελδχζεσλ χςνπο 20.000 έσο 2.000.000 επξψ. Νένη 

αγξφηεο (έσο 40 εηψλ) δχλαληαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ιάβνπλ επηπιένλ επηδφηεζε ζε χςνο 10% 

επί ηεο επέλδπζεο θαη έσο 20.000 επξψ. Πεξαηηέξσ επηδνηήζεηο δχλαηαη λα δνζνχλ, γηα 

επελδχζεηο άλσ ησλ 100.000 επξψ, γηα ηελ θάιπςε έσο θαη 60% ηνπ θφζηνπο ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (6.000 επξψ θαη’ ειάρηζηνλ θαη 17.500 επξψ θαηά ην κέγηζην). 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππφινηπεο επέλδπζεο δχλαηαη λα πξνέιζεη απφ ηδησηηθά θεθάιαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρακειφηνθσλ δαλείσλ ηεο Γεξκαληθήο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο 

(Landwirstschaftliche Rentenbank) 

2) Δπηδνηήζεηο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πεγψλ εηζνδήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ επηδνηήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ ζηήξημε ηνπ 

εηζνδήκαηνο αγξνηψλ ζε δπζκελείο πεξηνρέο. Η επέλδπζε ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη επελδχζεηο ζην ηνκέα ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. Η επηδφηεζε αλέξρεηαη ζην 25% ηεο επέλδπζεο έσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

200.000 επξψ εληφο 3 εηψλ. 

ΙΙ. Δπιδοηήζειρ ζηο πλαίζιο ηερ Ολοκλεπωμένερ Αγποηικήρ Ανάπηςξερ (Integrierte 

Ländliche Entwicklung ILE) 

Σην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νη εθάζηνηε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

αληηκεησπίδνληαη σο ελφηεηεο, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ζεηξάο κέηξσλ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπληζηνχλ ε αιιαγή 

ρξήζεο πξψελ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πεγψλ εηζνδήκαηνο (βι. παξάγξαθν Ι.2). Οη επηδνηήζεηο δχλαηαη 

λα θαιχςνπλ 35% ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο κε δπλαηφηεηα επηπιένλ 

επηδφηεζεο 10% γηα κέηξα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ 

ζρεδίσλ αλάπηπμεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

ΙΙΙ. Δπιδοηήζειρ ππορ Δνώζειρ Παπαγωγών 

Δλ ιφγσ επηδνηήζεηο ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, 

δηαηήξεζε/ςχμε, δηαινγή, επηζήκαλζε θιπ. Τν χςνο ηεο επηδφηεζεο αλέξρεηαη ζε 35%. Σηηο 

πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο επηδφηεζεο κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ, ε ζπλνιηθή επηδφηεζε δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 

2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014. Δλ ιφγσ επηδνηήζεηο δχλαηαη 
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επηζηξαθνχλ εθφζνλ εληφο 12 ή 5 εηψλ νη ρξεκαδνηεζείζεο εγθαηαζηάζεηο ή κεραλέο 

αληίζηνηρα δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν νξίζζεθε αξρηθά. Δθφζνλ δελ 

ππάξμεη ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013, ηφηε απαηηείηαη 

άδεηα κε βάζε ηε λνκνζεζία γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Η πινπνίεζε/ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ σο άλσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλήθεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γεξκαληθψλ Κξαηηδίσλ θαη δε ησλ Υπνπξγείσλ Γεσξγίαο απηψλ, φπνπ 

θαη ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Β. Υπεμαηοδόηεζε από ηεν Αγποηική Σπάπεδα (www.rentenbank.de) 

Η Αγξνηηθή Τξάπεδα ζπληζηά θνξέα δεκνζίνπ δηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο. Αξκνδηφηεηά ηεο απνηειεί ε παξνρή ρακειφηνθσλ δαλείσλ πνζνχ πνπ δελ 

μεπεξλά ηα 10.000.000 επξψ ην έηνο, πξνο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα 

ηεο αγξνηηθήο, ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, ηεο αιηείαο θαη ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, ηηο έγγεηεο βειηηψζεηο, ηελ αλάπηπμε 

ησλ ππνδνκψλ, ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θιπ. Η Αγξνηηθή Τξάπεδα δελ 

δαλεηνδνηεί απεπζείαο, αιιά κέζσ ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα επηιέμεη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα απεπζπλζνχλ απεπζείαο θαη ζηελ 

Αγξνηηθή Τξάπεδα (Γ/λζε: Hochstraße 2, 60313 Frankfurt am Main, ηει. +49 0 692107700) 

α) Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη» (Förderprogramm „Wachstum“) 

Σην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχληαη επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Σε λένπο αγξφηεο (θάησ ησλ 41 

ρξνλψλ), πξνζσπηθέο εηαηξείεο κε έλα ηνπιάρηζηνλ εηαίξν θάησ ησλ 41 εηψλ ή ηέινο γηα αγνξέο 

αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ απφ νκάδεο αγξνηψλ, ελίνηε κέζσ ίδξπζεο πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, 

παξέρεηαη πξφζζεηε έθπησζε επηηνθίνπ (“LR-Top” – Kondition). Τα δάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αλάπηπμε» δίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, απφθηεζε ή αλαθαίληζε θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 

ηελ αγνξά αγξνηεκαρίσλ, κεραλεκάησλ θιπ. 

β) Ππόγπαμμα «Βιωζιμόηηηα» (Förderprogramm „Nachhaltigkeit“) 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βησζηκφηεηα», ρξεκαηνδνηνχληαη επελδχζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, ηελ βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. 

Τα ζρεηηθά δάλεηα δίδνληαη κε ηελ πξφζζεηε έθηπσζε επηηνθίνπ (“LR-Top” – Kondition), πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

γ) Ππόγπαμμα «Εξαζθάλιζη Παπαγωγήρ» (Förderprogramm „Produktionssicherung“) 

Σην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ρξεκαηνδνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο επελδπηηθέο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξσλ επελδχζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ελίνηε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο π.ρ. απφθηεζε εμνπιηζκνχ, απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ 

πξνκεζεηψλ, δψσλ, δηεπζεηήζεηο απνδεκηψζεσλ, πξνο δηθαηνχρνπο θιεξνλνκίαο επί αγξνηηθψλ 

ηεκαρίσλ θιπ. Καη εδψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθπησζεο επηηνθίνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

δ) Ππόγπαμμα «Ενέπγεια από ηην αγποηική παπαγωγή» (Förderprogramm „Energie vom Land“) 

Σην πιαίζην ηνπ ελ ζέκαηη πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχληαη επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο νξγαληθψλ θαη 

αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγηθή ρξήζε π.ρ. εγθαηαζηάζεηο 

βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο , θσηνβνιηατθά, πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλεκνγελλήηξηεο θιπ. 

Καη εδψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθπησζεο επηηνθίνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. 

Γ. Ππόγπαμμα επιδόηεζερ ηερ καινοηομίαρ με πόποςρ πος πποέπσονηαι από κεθάλαια 

ειδικού ζκοπού πος διαηεπεί ε Ομοζπονδία ζηεν Αγποηική Σπάπεδα. 

Σην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο παξέρεηαη ρξεκαηνδφηεζε πξνο κηθξέο θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο φρη κφλν ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζ’ απηνχ, αιιά θαη ησλ παξάπιεπξσλ 

θιάδσλ παξαγσγήο, γηα ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ηελ δηελέξγεηα πεηξακαηηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

παξαγσγηθψλ ηερληθψλ πνπ εκπεξηέρνπλ θαηλνηνκία, είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην 

http://www.rentenbank.de/
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δστθφ θεθάιαην θιπ. θαη νη νπνίεο ζηνρεχνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πεγψλ εζφδσλ ησλ αγξνηηθψλ κνλάδσλ.  

Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε πηινηηθή εθαξκνγή ιακβάλεη ηε κνξθή δαλείσλ πνπ θαιχπηνπλ έσο 

θαη 100% ησλ εμφδσλ θαη δίδνληαη κέζσ ηεο ηξάπεδαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κε επηηφθην έσο θαη 

5% ρακειφηεξν απφ ην ηζρχνλ ζηελ αγνξά θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ 1,5% κε ρξφλν 

απνπιεξσκήο έσο θαη 20 έηε.  

Αληίζεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο ιακβάλεη ηε κνξθή επηδφηεζεο έσο 35% 

ή 45% γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο ή κηθξνχ κεγέζνπο αληίζηνηρα θαη έσο 100% γηα 

εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε επηδφηεζε δηελεξγείηαη ζε δχν 

ζηάδηα. Τν πξνηεηλφκελν ζρέδην έξγνπ ππνβάιιεηαη θαη’ αξράο ζην Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, ην ζρέδην δχλαηαη λα ππνβιεζεί ζηελ 

Αγξνηηθή Τξάπεδα πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεξνιίλν, Μάηνο 2017 

Γςναηόηεηερ σπεμαηοδόηεζερ αγποηοκηενοηποθικού μεσανολογικού εξοπλιζμού 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη ηπρφλ επλντθή ρξεκαηνδφηεζε αγξνηνθηελνηξνθηθνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δχλαηαη λα πξνέιζεη απφ ρακειφηνθα δάλεηα ηεο Γεξκαληθήο 

Αγξνηηθήο Τξάπεδαο πνπ παξέρνληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε» 

(Förderprogramm „Wachstum“). Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά πξνζθέξεη ε 

ηζηνζειίδα www.rentenbank.de/foerderangebote. 

Δλδερφκελε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο αγξνηνθηελνηξνθηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζην πιαίζην άιισλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ηα νπνία 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ή/θαη εθηφο απηνχ, πνπ ηπρφλ ζα βξείηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν 

πιεξνθνξηψλ επί ηνπ ζπλφινπ πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Γεξκαλία (http://www.foerderdatenbank.de, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ κε ηε βνήζεηα 

εηδηθνχ ζπκβνχινπ επελδχζεσλ. Σρεηηθά αλαθέξεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Έλσζεο Σπκβνχισλ Δπηδνηήζεσλ http://www.bvdfb.de/ 

http://www.rentenbank.de/foerderangebote
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.bvdfb.de/

