
         Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προχωρήσει στην σύναψη Μνημονί-

ου υνεργασίας με την εταιρεία Enterprise Greece (ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΣΑΙ-

ΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε.)  η οποία  εί-

ναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Τπουργείου Οικονο-

μίας & Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα μας 

ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. 

Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο, η Enterprise Greece 

ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, οργανώ-

νοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας. 

το πλαίσιο αυτών των δράσεων, η εν λόγω εταιρεία σε συνεργασία με την 

ΠΙΝ και την Αγροδιατροφική ύμπραξη ΠΙΝ, πρόκειται να διοργανώσει 

τον επτέμβρη 2020 μια διαδικτυακή "συνάντηση" (WEBINAR) στην οποία 

θα συμμετέχουν Διπλωμάτες από την ΕΝΣΕRPRISE GREECE, εξαγωγικές 

επιχειρήσεις από το Ιόνιο και διάφοροι θεσμικοί παράγοντες. Μια πρωτο-

βουλία της Περιφέρειας μας για την: 

 Προβολή της στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά και στην ανάδει-

ξή της ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσο-

γείου, αλλά και η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, 

στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα 

 Προβολή των προϊόντων της Ιόνιας γης, της πολιτιστικής κληρονο-

μιάς και των τουριστικών αξιοθέατών της. 

 Ενίσχυση της διεθνοποίησης των περιφερειακών μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων της 

WEBINAR SYNERGASSIΑ@IONIA NISIA 

         Σην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης 
Επαγγελματία Αγρότη ανακοίνωσε το Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Σροφίμων από τις 8 Ιούνιου 2020. 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει προστεθεί στις ψηφιακές υπηρεσίες της επί-
σημης ιστοσελίδας του Τπουργείου και συγκεκριμένα στον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο :  http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/
mhtrooagrotonmenu 
Έτσι, όσοι επαγγελματίες αγρότες επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βε-
βαίωση, θα μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά, μέσω 
του υπολογιστή τους ή του κινητού τους τηλεφώνου. η-
μειώνεται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται ψηφιακά δεν 
χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.  
Πηγή :http://www.minagric.gr/   
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‘Εκδοση βεβαίωσης επαγγελματία Αγρότη : ηλεκτρονική υπηρεσία 

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooagrotonmenu
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooagrotonmenu
http://www.minagric.gr/


      Σο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστι-

κή τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονι-

σμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

ε ποιους απευθύνεται: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

 -να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

-να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 

ΙII «Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» 

-να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχό-

λησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Περίοδος υποβολής :από 20/2/2019 έως 30/11/2020 (και ώρα 17:00.) 

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 

Επιδοτούμενες Δαπάνες : 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού 

σχεδίου 2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επεν-

δυτικού σχεδίου  3. υσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού 

σχεδίου  4. Ψηφιακή προβολή  5.υμβουλευτικές υπηρεσίες - Σεχνικές μελέτες 6. 

Μεταφορικά μέσα  7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

Ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης  στο (ΠΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.     

Πηγή  : www.espa.gr      

   Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο « Και-

νοτόμα δίκτυα για τον αγροδιατροφικό τομέα» (Innovative Networks for the 

agrifood sector- InnoNets), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια-

συνοριακής υνεργασίας Interreg V–A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020. 

  Σο έργο προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαπεριφε-

ρειακού συστήματος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ως προς την αύ-

ξηση της καινοτομίας  προς τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα ,της δια-

συνοριακής περιοχής Ελλάδας- Ιταλίας και ειδικότερα τις Περιφέρειες Ιονίων Νή-

σων και Απουλίας.  

 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

INNONETS/ Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα 

AΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ  

ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ι.Ν. 

Εmail : 

ionian.agro@gmail.com 

www.ionianagro.com 

Tηλ. 2661362281 

«BESTRUMIN»  και «ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΥΑΡΜΕ»/ ΠΑΑ 2014-2020 

       Εγκρίθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νή-

σων, για την Αγροδιατροφική ύμπραξη ΠΙΝ, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗ-

ΜΗΣΡΑ (υντονιστής έργου), δύο έργα τα οποία είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του 

Μέτρου 16.1 - 16.2 “ΊΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ-

ΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ” - ΔΡΑΗ 1: «Ίδρυση 

(δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΚ για την παραγωγικότητα και βιω-

σιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2014 – 2020.                                                                       Πληροφ. www.ionianagro.com 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.espa.gr

