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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.1. Δράσεις Υπομέτρου L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων
Δράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
1.2. Δράσεις Υπομέτρου L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Δράση L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
1.3. Δράσεις Υπομέτρου L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων
Δράση L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L312-2 Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
Δράση L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση
Δράση L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
Δράση L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
1.4. Δράσεις Υπομέτρου L313 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων
Δράση L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δράση L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
1.5. Δράσεις Υπομέτρου L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό
Δράση L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας.
Δράση L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών , αθλητικών , εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων , καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
1.6
Δράση

Δράσεις Υπομέτρου L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
L323

-4

Παρεμβάσεις

σε

υφιστάμενα

κτίρια

για

τη

μετατροπή

τους

σε

μουσεία−συλλογές−εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά
Δράση L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
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2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου η στρατηγική που έχει υιοθετηθεί για την
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μια
βιώσιμη Ύπαιθρο.
Το κύριο εργαλείο που έχει διαμορφώσει η Πολιτεία για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής είναι το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με διαθέσιμο
προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 6,8 δις €, το οποίο αρθρώνεται γύρω από 4 Άξονες εκ των οποίων:


Ο Άξονας 1 αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της
δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα



Ο Άξονας 2 αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των
φυσικών πόρων



Ο Άξονας 3 στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και



Ο Άξονας 4 αποσκοπεί στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και
πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι
ορεινές, μειονεκτικές αλλά και πεδινές αποτελούμενες από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι
5.000 κατοίκων τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν συνεκτικότητα και ομοιογένεια
Η εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της «εκ των κάτω

προς τα άνω

προσσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες

Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και
δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.
Οι δράσεις της LEADER, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις
συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π

3. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 155/5.2.2010 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης η εφαρμογή τοπικού προγράμματος Leader στην περιοχή της
Κεντρικής Εύβοιας με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 7/12/2010 σύμβαση μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.
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3.1. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης
Ο τοπικός Φορέας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου
να διαχειριστεί τον Άξονα 4 του ΠΑΑ είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1996 και
στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και συλλογικοί φορείς
όλων των τομέων της οικονομίας
Για τη διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος LEADER έχει οριστεί κατάλληλο Όργανο Λήψης
Αποφάσεων,

η

Επιτροπή

Διαχείρισης

Προγράμματος

(ΕΔΠ)

LEADER

στην

οποία

εκπροσωπούνται αφενός φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής,
αφετέρου οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (π.χ. ενώσεις αγροτών, γυναικών, νέων).

3.2. Η περιοχή παρέμβασης
Η περιοχή εφαρμογής της προσέγγισης LEADER (περιοχή παρέμβασης) στην Κεντρική Εύβοια
αποτελείται από 10 Δημοτικά Διαμερίσματα (όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα) συνολικής
έκτασης 399,75 km2 και πληθυσμού 24.876 κατοίκων.
Δήμος

Δημοτική
ενότητα

Έκταση
(km2)

Πραγματικός
Πληθυσμός
2001

Χαρακτηρισμός

Δροσιάς

47,6

4.821

Πεδινή

Λουκισίων

89,7

1.243

Ορεινή

Βαθέως

89,6

3.674

Ημιορεινή

ΚαλοχωρίουΠαντειχίου

15,1

874

Πεδινή

Φάρου
Αγίου
Νικολάου

6,6

1.175

Πεδινή

6,3

2.644

Πεδινή

Αφρατίου

43,8

1.394

Μειονεκτική

Φύλλων

35,1

1.419

Ημιορεινή

Ληλαντίων

Μύτικα

7,35

1.663

Πεδινή

Ερέτριας

Ερέτριας

58,6
399,75

5.969
24.876

Ημιορεινή

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ανθηδόνος

ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αυλίδος

Τοπική
/Δημοτική
ενότητα

Η έκταση της περιοχής αποτελεί το 9,5% της συνολικής έκτασης (4.154 km2) του Νομού Εύβοιας και
σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας Natura.Αντιθέτως
περιλαμβάνει δύο Δημοτικά Διαμερίσματα (Καλοχωρίου-Παντειχίου και Ερέτριας) τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτα δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αρ. Φ11321/23873/1513/
2007).
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Σημειώνεται επίσης ότι από την Δημοτική Ενότητα Ερέτριας στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται
μόνο οι περιοχές που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού της
Ερέτριας.
Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως μια συνεκτική περιοχή. Προς την κατεύθυνση αυτή
συνηγορούν τα εξής στοιχεία::


Η εγγύητητα της με το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών και η γειτνίασή της
με την Χαλκίδα. Η γεωγραφική θέση της περιοχής παρέμβασης από μόνη της προσδιορίζει σε
έντονο βαθμό το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής καθώς λειτουργεί ως χώρος παραμονής
κατοίκων και επισκεπτών δύο σημαντικών αστικών κέντρων με αποτέλεσμα η φυσική και
οικονομική απομόνωση της περιοχής να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη,



Η περιορισμένη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην τοπική οικονομία και η
παραγωγική του κατεύθυνση. Στην περιοχή παρέμβασης καταγράφεται μια διαχρονική
μείωση της σημαντικότητας του πρωτογενή τομέα του οποίου όμως η παραγωγική
κατεύθυνση (ελαιοκαλλιέργεια και αμπελοκαλλιέργεια) αν και δε δημιουργεί υψηλές προοπτικές
ανάπτυξης τουλάχιστον δημιουργεί συνθήκες διατηρησιμότητας του πρωτογενή τομέα στα
σημερινά επίπεδα καθώς οι παραδοσιακές αυτές καλλιέργειες προσδιορίζουν ένα εγγυημένο
ειοσόδημα στους κατοίκους της περιοχής με το οποίο συμπληρώνουν το κύριο εισόδημά τους.



Η αυξημένη συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην τοπική οικονομία. Η συμμετοχή
αυτή σε συδνυασμό με την εγγύτητα της περιοχής στην άτυπη ΒΙΠΕ Σχηματαρίου δημιουργεί
ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού αλλά και μια σειρά από προβλήματα
που σχετίζονται με την έλλειψη χωροταξικών παρεμβάσεων. Πιθανή αποεπένδυση στον
δευτερογενή τομέα ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα απασχόλησης στον τοπικό
πληθυσμό και συρρίκνωση της οικονομίας της.



Η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά η οποία παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις της εντός
της περιοχής παρέμβασης ενσωματώνει πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία διαφόρων
περιόδων. Η κληρονομιά αυτή αξιοποιούμενη κατάλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος
ανάπτυξης

εναλλακτικών

μορφών

τουρισμού

στα

πλαίσια

ενός

ευρύτερου

δικτύου

πολιτιστικών διαδρομών μεταξύ αξιόλογων πολιτιστικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της
Στερεάς Ελλάδας.

3.3. Στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER
To αναπτυξιακό όραμα που έχει διαμορφωθεί για την περιοχή παρέμβασης συνοψίζεται στο να
καταστεί η περιοχή παρέμβασης
πολυλειτουργικός χώρος που να είναι σε θέση να ανθίσταται και να αφομοιώνει κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται από το δίπολο Αθήνα – Χαλκίδα
εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη ευημερία των κατοίκων της
Στη βάση του οράματος αυτού διαμορφώθηκε το τοπικό πρόγραμμα μέσω του οποίου επιδιώκεται η
επίτευξη των ακόλουθων δύο γενικών στόχων:
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Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής ως ένας χώρος με σημαντικούς
πολιτιστικούς και λοιπούς πόρους προς αξιοποίηση και ανάδειξη (ΓΣ1) και



Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως μηχανισμός αξιοποίησης των
ανωτέρω πόρων προς όφελος των κατοίκων της περιοχής (ΓΣ2)

Η επιτυχία των στόχων αυτών θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων του
προγράμματος


Προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισμού (ΕΣ1)



Προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2)



Ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων (ΕΣ3)



Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4)



Δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού
(ΕΣ5)



Προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6)



Ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7)



Προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8)



Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της περιοχής (ΕΣ9)

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων υιοθετείται μια στρατηγική η οποία αξιοποιεί τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής και επιχειρεί να περιορίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες της συνιστώντας
ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ευκαιριών και δυνατοτήτων για την απόκτηση εμπειριών που
προκύπτουν από τη γνωριμία των επισκεπτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Πιο
συγκεκριμένα:


Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής θα υλοποιηθεί με παρεμβάσεις οι οποίες
αφορούν στην προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων «στοιχείων» του οικονομικού,
κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως «στοιχεία» του περιβάλλοντος αυτού
νοούνται η τοπική κουλτούρα, η φιλοξενία, τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία (π.χ. παραλίες,
κλπ), τα τοπικά αγροτικά προϊόντα όπως τα κρασιά, το ελαιόλαδο και μικρότερης
οικονομικής σημασίας (των οποίων η περιορισμένη καλλιέργεια/παραγωγή καλύπτει μόνο
τοπικές ανάγκες). Για το σκοπό αυτό θα ενισχυθούν πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων,
φορέων

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης

και

ιδιωτικών

φορέων

που

θα

έχουν

σαφή

προσανατολισμό τη δημιουργία συνθηκών (i) θωράκισης του συστήματος αξιών και της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την αλλοίωση, την αλλοτρίωση και την υποβάθμιση που
δημιουργει η προαστικοποίηση κυρίως της Χαλκίδας, (ii) επιτάχυνσης της διασύνδεσης
πρωτογενή – τριτογενή τομέα, (iii) προστασίας του φυσικού, αγροτικού και οικιστικού
περιβάλλοντος και (iv) διεύρυνσης/εμπλουτισμού/ διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος
με εναλλακτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες.


Η τόνωση της επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί με παρεμβάσεις που αφορούν
στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και στον εκσυγχρονισμό, επέκταση και δικτύωση
επιχειρήσεων (μικρού μεγέθους) για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΑΜ Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LEADER Π.Α.Α 2007-2013_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σελίδα 7 από 45
που προκύπτει από την ύπαρξη των ιδιαίτερων «στοιχείων» του οικονομικού, κοινωνικού,
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα «στοιχεία» αυτά καθώς αποτελούν τους
«πόρους» του τοπικού πλεονεκτήματος πρέπει να ενσωματωθούν ως βασικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της τοπικής οικονομίας προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να καρπωθούν
την υπεραξία που προκύπτει από την αξιοποίησή των «πόρων». Ο πλέον κατάλληλος
μηχανισμός για την ενσωμάτωση αυτή είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η
επιχειρηματικότητα (με όποια μορφή και αν έχει κοινωνική, ιδιωτική, δημοτική) αποτελώντας
μια διαδικασία ανακάλυψης ευκαιριών, αξιολόγησης και αξιοποίησής τους (μέσω της
μετατροπής ιδεών σε δράση) έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει απασχόληση, εισόδημα και
εν τέλει αξία για την τοπική οικονομία γι’αυτό και ενθαρρύνεται μέσω του τοπικού
προγράμματος. Εξάλλου η τόνωσή της είναι απολύτως αναγκαία καθώς αφενός θα συμβάλλει
στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας αφετέρου θα τη θωρακίσει από τις ισχυρές πιέσεις
που δέχεται από το δίπολο Αθήνας-Χαλκίδας.
Η επιλεγείσα στρατηγική


εμπεριέχει τη λογική της ολοκληρωμένης προσέγγισης καθώς περιλαμβάνει
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην τόνωση όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας.



ευθυγραμμίζεται πλήρως με την προώθηση των πολιτικών της ΕΕ για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος και μέσω αυτών
με τις πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και την προώθηση ίσων ευκαιριών.



συμπληρώνει και εξειδικεύει χωρικά τη στρατηγική που έχει επιλεγεί σε επίπεδο
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία στοχεύει στην τόνωση της περιφερειακής
ελκυστικότητας, στη βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας για την ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας

3.4. Διάρθρωση του τοπικού προγράμματος
Το Τοπικό Πρόγραμμα Leader διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα


Μέτρο 41

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης



Μέτρο 421

Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία



Μέτρο 431

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και

εμψύχωση στην περιοχή
Πιο συγκεκριμένα το Μέτρο 41 περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα τα οποία οργανώνονται σε δύο
Ομάδες:
Ομάδα Υπομέτρων Ι : Ανταγωνιστικότητα (411)
L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ομάδα Υπομέτρων ΙΙ : Βελτίωση της ποιότητας ζωής / Διαφοροποίηση (413)
L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
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L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
4.1. Δράσεις Υπομέτρου L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων

4.1.1. Δράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L123Α
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα πραγματοποιηθούν από πολύ
μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ) στους τομείς κρέατος, γάλακτος,
αυγών-πουλερικών, διαφόρων ζώων, καθώς και στους τομείς δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων,
οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, φαρμακευτικών/ αρωματικών φυτών, και σπόρων.
Οι κατηγορίες των ενισχυόμενων επενδύσεων ανά τομέα θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο
Μέτρο 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 ενώ κατά κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς
ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν (i) στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενών γεωργικών
προϊόντων, (ii) στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα αγροτικά προϊόντα (iii) στη
βελτίωση τη παραγωγής προϊόντων ποιότητας1 (iv) στη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος της εργασιακής ασφάλειας της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα ενδιαφέρον παρουσιάζουν η ελαιοκαλλιέργεια με παραγωγική
κατεύθυνση την παραγωγή ελαιολάδου, η αμπελοκαλλιέργεια με κατεύθυνση την παραγωγή
τοπικών οίνων, η καλλιέργεια κηπευτικών και από πλευράς ζωϊκής παραγωγής σημαντική
δραστηριότητα είναι η πτηνοτροφία ακολουθούμενη από όλους τους υπόλοιπους κλάδους
(χοιροτροφία, αιγοπροβατοτροφία κλπ) για την παραγωγή ποικίλων ζωικών προϊόντων (κρέας, αυγά
γάλα, τυρί κλπ).
Μερικές από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και
εμπορίας των ανωτέρω γεωργικών προϊόντων έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα του ελαιολάδου που τυποποιείται είναι ιδιαίτερα
περιορισμένη και ότι ο κλάδος της οινοποίησης παρουσιάζει μια αυξανόμενη δυναμική
1

Όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 401/10-03-2010 «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα 4: Προσέγγιση
LEADER του ΠΑΑ 2007-2013»
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προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις των κλάδων
αυτών.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€/σχέδιο.
*Σημειώνεται ότι όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών και τους τομείς ενίσχυσης
ακολουθείται η υπ΄αριθμ. 4627/152254 Υ.Α (Φ.Ε.Κ 3141Β/10-12-2013) με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/28.07.2011 (ΦΕΚ
1858/22−08−11/τ.Β) υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών
εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου
2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 547/17711/12.2.2013 (ΦΕΚ
731/29.03.13/τ.Β΄).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

400.000,00 €

Ιδιωτική συμμετοχή

600.000,00 €

Συνολικό κόστος

1.000.000,00 €

Ποσοστό ενίσχυσης

40%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

500.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλη τη περιοχή παρέμβασης.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από τη δράση αποκλείεται η ενίσχυση


επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός
Ε.Ε.



επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού



επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου



επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα



επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ



Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν
αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και
μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Εάν η προκύπτουσα
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αύξηση

της

δυναμικότητας

υπερβαίνει

το

ως

άνω

όριο,

τα

επενδυτικά

σχέδια

χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Η αύξηση δυναμικότητας, εφόσον επιτρέπεται από την
αδειοδότηση που διαθέτει ο φορέας, υπολογίζεται ως η διαφορά της πραγματικής
παραγωγικής δυναμικότητας, που προκύπτει από το μέσο όρο της τριετίας προ ημερομηνίας
αίτησης ενίσχυσης, και της προβλεπόμενης παραγωγικής δυναμικότητας στο 3ο έτος
λειτουργίας της μονάδας μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης (εκ του
Πινάκα 5.1.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).
Επισημαίνεται ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος πρέπει να αποτυπώνεται σε μονάδα μέτρησης
κατ΄ αντιστοιχία της μονάδας μέτρησης που αναφέρεται στην αδειοδότησης της μονάδας
π.χ εάν η άδεια οινοποιείου αναφέρει δυναμικότητα σε τόνους παραγόμενου οίνου, τα
τελικά προϊόντα του Πίνακα πρέπει επίσης να αποτυπώνονται σε τόνους παραγόμενου οίνου.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ


Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων
τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.



Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.



Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων,
σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας.



Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση
μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.).



Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών
θαλάμων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών
και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό την χονδρεμπορία των
προϊόντων.



Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού –
συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής
ταξινόμησης των σφάγιων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΟΚ)
13220/84, (ΕΚ)1234/07 και (ΕΚ)1249/09) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις
της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ


Ίδρυση − επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.



Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί
όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ,ΠΓΕ της χώρας.



Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαoύρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων
γάλακτος.



Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και
λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
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Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα),
που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

3 ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ
 Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
 Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.

μετεγκατάσταση

υφισταμένων

μονάδων

 Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
 Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με
βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα
πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
4 ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
4.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ
 Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης − συσκευασίας μελιού.
 Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές
περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης
βιολογικού μελιού.
 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση − μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
 Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία
επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.
4.2 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
 Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
 Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
 Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
 Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις
αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
 Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
 Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
 Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης.
 Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με
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εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης –
συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
 Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων - ως κόμβοι σύγχρονων
διαμετακομιστικών κέντρων θεωρούνται όσοι προβλέπονται στο Ν.3333/05 ή στο Γενικό
Χωροταξικό ή στα δύο κλαδικά Τουρισμού και ΑΠΕ και Βιομηχανίας ή στα Γ.Π.Σ. Περιοχών ή
ΣΧΟΑΠ ή με την έκδοση μελέτης και οικοδομικής άδειας ή όπως ορισθούν στο Χωροταξικό
για τις μεταφορές ή άλλη διάταξη.
 Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
6. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
6.1 Ελαιόλαδο
Α) Ελαιοτριβεία
 Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με
προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
 Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
 Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από
βιολογική πρώτη ύλη.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση
ελαιολάδου,χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

τυποποιητηρίων

−

συσκευαστηρίων

 Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων
ποιοτικών,εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
προϊόντος.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας.
1. Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών αφορά αποκλειστικώς σε πιστοποιημένη
βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε αυτή του μεταβατικού σταδίου και απαιτείται η
προσκόμιση της πιστοποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση
καθετοποίησης της παραγωγής ή συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς
πενταετούς

διάρκειας.

Η

παραγωγή

επώνυμων

ποιοτικών,

εμπορεύσιμων

συσκευασιών ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Καν.
1019/02 και στην αριθμ. 323902/18−9−09 κοινή υπουργική απόφαση της Δ/νσης
ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής/Τμήμα Ελαίας.
2. Στον τομέα των ελαιούχων προϊόντων και ειδικότερα στη δράση που αναφέρεται σε
εκσυγχρονισμό και συγχώνευση ελαιοτριβείων (ελαιολάδου/ελαιοτριβεία) επιλέξιμη
θεωρείται κάθε δαπάνη για τη μετατροπή των ελαιοτριβείων τριών φάσεων σε δύο.
6.2 Άλλα Έλαια
 Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς
μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.
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7. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ


Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας,
για παραγωγή οίνων ποιότητας.



Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και
μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους
παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.



Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες
περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.



Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την
κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.



Η παραγωγή οίνων ποιότητας αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με
πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε ανάλογη παραγωγή του μεταβατικού
σταδίου. Για την παραγωγή οίνων από προϊόντα Βιολογικής αμπελουργίας απαιτείται η
προσκόμιση της πιστοποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης
της παραγωγής ή συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας.

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Ι) Στο επίπεδο της εμπορίας
 Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης
νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
 Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας
συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων
μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
 Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων
συσκευασίας,τυποποίησης,
διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών
οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
ΙΙ) Στο επίπεδο της μεταποίησης

Α) Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:


τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών.



την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Β) Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
Β.1. Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα :


Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων
κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών,λοιπών
φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
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τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,



την παραγωγή νέων προϊόντων.

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην
βιομηχανικής τομάτας),βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και
λαχανικών.

Β.2 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων
χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:


τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,



την παραγωγή νέων προϊόντων.

μονάδων

Β.3 Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης
τεχνολογίας.
Β.4. Αποξηραμένων φρούτων


Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης
φρούτων (δαμάσκηνα,βερίκοκα κ.λπ.).

Β.5. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων
και γλυκών κουταλιού.
Β.6. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:


τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,



τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,



την παραγωγή νέων προϊόντων.

Γ) Μεταποίηση λαχανικών




Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και
επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
•

στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων

Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε
ασηπτική συσκευασία.

Δ) Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή
λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
Ε) Μεταποίηση ξηρών καρπών.


Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών,snaks κ.λπ.



Μεταποίηση σύκων − σταφίδων



Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.
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Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.

ΣΤ) Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών


Εκσυγχρονισμός
δυναμικότητας.

των

μονάδων

επεξεργασίας

βρωσίμων

ελαιών,

χωρίς

αύξηση



Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές
παραγωγής νέων προϊόντων.



Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για
λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.

Ζ) Στον τομέα των Γεωμήλων


Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση,
συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες
μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
•

προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,

•

τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.

•

άλλα νέα προϊόντα

9 ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ


Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων
μονάδων.


Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και
γλαστρικών.



Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.

 Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.
10 ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού
υλικού.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και
τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
11. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
 Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών.
 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
Σε όλους τους ανωτέρω τομείς ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(ΕΚ)1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται,
καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του
λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί
τη λειτουργία της μονάδας.
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της
συνολικής επένδυσης.
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του
γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων
οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας
δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για
τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των
παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση
του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με
ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.
10. Για όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, ανεξαρτήτως τομέα και κατηγορίας, θεωρείται επιλέξιμη
δαπάνη η προμήθεια επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών πλαισίων στην τοποθεσία
υλοποίησης της επένδυσης.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό
υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης.
5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των
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αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε
είδους σε βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α)
ανωτέρω.
11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και
αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και
δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη.
12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κ.λπ.
13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των
απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για
να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την
ολοκλήρωσή της.
19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός
στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
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4.2. Δράσεις Υπομέτρου L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Στο Υπομέτρο 311 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις


L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων



L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά
την α΄ μεταποίηση

Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων
και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, (η αριθμ.
Πρωτ.1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)
ΚΑΔ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

55

Καταλύματα* (Συμπληρωματικά στην Δράση L311-3)

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης* (Συμπληρωματικά στην Δράση L311-3)
Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με
κέλυφος
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου,
λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων
και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (Συμπληρωματικά
στην Δράση L311-3)

10.39.22
10.71.1
10.72.1
10.82.1
10.82.2
10.73.1
10.83.1
10.89.1
11.01.1
93.21

4.2.1. Δράση L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L311-3
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες πρακτικές για
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του αγροτουρισμού. Μέσω της
δημιουργίας προϋποθέσεων για την άσκηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων από τους επισκέπτες
διαμορφώνονται συνθήκες για την προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα, ενισχύεται η
κινητικότητα στο εσωτερικό της περιοχής, προωθείται η κατανάλωση τοπικών προϊόντων και
δημιουργούνται ευκαιρίες συμπληρωματικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
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επισκέψιμων αγροκτημάτων. Μέσω των παρεμβάσεων της δράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα
στους επισκέπτες να γνωρίσουν την τοπική αγροτική κληρονομιά, να παρατηρήσουν ή/και να
συμμετάσχουν σε αγροτικές δραστηριότητες ή ακόμα και να αναπτύξουν/συμμετάσχουν σε ποικίλες
εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. μουσικές-θεταρικές βραδιές κλπ). Στα πλαίσια της
διαμόρφωσης των επισκέψιμων αγροκτημάτων υπάρχει η δυνατότητα να περιληφθούν και μικρής
κλίμακας υποδομές διανυκτέρευσης.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η ελάχιστη έκταση του
αγροκτήματος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων
Επιπλέον σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προβλέπονται υποδομές διανυκτέρευσης
αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ανφέρονται στην ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

150.000,00 €

Ιδιωτική συμμετοχή

278.571,43 €

Συνολικό κόστος

428.571,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%
300.000,00 € χωρίς

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

υποδομές διανυκτέρευσης

600.000,00 € με
υποδομές διανυκτέρευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. Ωστόσο ειδική
πριμοδότηση προβλέπεται να δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που χωροθετούτναι σε Δημοτικά
Διαμερίσματα με έντονη πρωτογενή δραστηριότητα όπου εξασφαλίζονται αυξημένες δυνατότητες
ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
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3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3%
του συνολικού κόστους
9. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος.
Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι
της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του
συνολικού κόστους.
10. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.
11. Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο
την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄εξαίρεση της αγοράς
παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.)
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών
δραστηριοτήτων των υπομέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
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7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες
της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

4.2.2. Δράση L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L311-7
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
Α'
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης του
τοπικού πληθυσμού, στη προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καθώς και για την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση
(σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των
καλυπτόμενων τομέων που παρατίθεται στην § 3.2). Σημειώνεται ότι στην παρούσα δράση δεν
εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης L123α.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

42.000,00 €

Ιδιωτική συμμετοχή

78.000,00 €

Συνολικό κόστος

120.000,00 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

ΠΑΡΑΡΤΗΑΜ Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LEADER Π.Α.Α 2007-2013_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σελίδα 22 από 45

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

οικοδομικών,

υδραυλικών

και

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση
των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.)
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η

αγορά

μεταχειρισμένου

εξοπλισμού.

Για

τις

δράσεις
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δραστηριοτήτων των υπομέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες
της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

4.3. Δράσεις Υπομέτρου L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων
Στο Υπομέτρο 312 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις


L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων



L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοίεπιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών



L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α μεταποίηση



L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης



L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων
και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, (η αριθμ.
Πρωτ.1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)

ΚΑΔ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

10.39.22

Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με
κέλυφος
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.71.1
10.72.1

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
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10.82.1
10.82.2
10.73.1
10.83.1
10.89.1
11.01.1
13.20.1
13.20.2
13.20.3

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους
και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων
και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του
βαμβακιού
Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.93.1

Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές
συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες
Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής
(πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων
Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.2

Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

15.12.1

17.21.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων
ειδών·άλλων δερμάτινων ειδών
Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή
αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή
τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή
επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή
τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας
Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές
(εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών
καλαθοπλεκτικής
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72

Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

25.71.11

25.73.2

Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων
τους
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην
κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που
είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

13.20.4

16.10.1
16.10.2
16.10.3
16.23.1
16.29.2

25.73.1

28.30.3
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28.30.4

Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων

28.30.6

28.30.8

Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική
Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν
συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.9

Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1

Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός
οχημάτων
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος
καρεκλών και καθισμάτων)
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

28.30.7

31.09.92
32.12.1
32.20.1
32.20.2

Κατασκευή πιάνων u954 και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων,
ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για
μουσικά κουτιά
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

47.11.10.05

Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

90.03.11
90.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και
άλλουςκαλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

95.23.1

Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11

Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
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4.3.1. Δράση L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L312-1
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση συμβάλλει στην στη δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης του
τοπικού πληθυσμού και στην προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καθώς και για την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση
ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόμενων τομέων που
περιλαμβάνεται στην § 3.3) που θεωρούνται ως πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση
2003/361/ΕΚ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

105.010,50 €

Ιδιωτική συμμετοχή

195.019,80 €

Συνολικό κόστος

300.030,30 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου
μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
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4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ Κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8.

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3%
του συνολικού κόστους.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L311-1

4.3.2. Δράση L312-2 Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L312-2
ΙΔΡΥΣΗ,
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχευση της παρούσας δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών συμπληρωματικής απασχόλησης του
τοπικού πληθυσμού και η ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καθώς και για την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους με
βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόμενων τομέων που
παρατίθεται στην § 3.3) οι οποίες θεωρούνται ως πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση
2003/361/ΕΚ..
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

458.585,43 €

Ιδιωτική συμμετοχή

851.658,66 €

Συνολικό κόστος
Ποσοστό ενίσχυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΑΜ Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LEADER Π.Α.Α 2007-2013_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.310.244,09 €
35%
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Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L-312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L311-1

4.3.3. Δράση L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L312-3
ΙΔΡΥΣΗ,
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ Α' ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καθώς και για την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση
(σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των
καλυπτόμενων τομέων που παρατίθεται στην § 3.3.) οι οποίες θεωρούνται ως πολύ μικρές
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην παρούσα δράση
δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης L123α
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

91.791,46 €

Ιδιωτική συμμετοχή

170.469,85 €

Συνολικό κόστος

262.261,31 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%
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Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L-312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L311-1

4.3.4. Δράση L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L312-4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την υποκατάσταση της καταναλισκόμενης ενέργειας από
συμβατικές πηγές με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις του παρόντος υπομέτρου και για δικαιούχους του παρόντος υπομέτρου)
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία
κλπ) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

100.000,00 €

Ιδιωτική συμμετοχή

185.714,29 €

Συνολικό κόστος

285.714,29 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L311-1

4.3.5. Δράση L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικώνεπιχειρήσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L312-5
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΟΜΟΕΙΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση ενεργειών που αφορούν
συμπληρωματικών επιχειρήσεων κλάδων της τοπικής οικονομίας.

στη

δικτύωση

ομοειδών

ή

Η παρούσα δράση θα ενισχύσει ενέργειες που αποσκοπούν στην κοινή ανάπτυξη των επιχειρήσεων
που θα ενταχθούν στα ανωτέρω δίκτυα (ενδεικτικά κοινά φυλλάδια προώθησης, συμμετοχή σε
εκθέσεις κλπ).
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η εξασφάλιση εκ μέρους του
δικαιούχου της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5)
τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει
τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που
σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4 (Προσέγγιση Leader). Σε
περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύσταση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
με την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε», εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου που να δραστηριοποιείται στην περιοχή
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες
που εμπίπτουν στον Άξονα 4.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
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Συνολικό κόστος

244.274,74 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%
300.000,00 €
ή 100.000,00 € στην

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται ενέργειες
προμήθειας αξοπλισμούή
κατασκευής κτιριακών
εγκαταστάσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων - μελών
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και
λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.
3. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών,
εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα
μεταφοράς α' ύλης κ.λπ.
4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού
του έργου
5. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση
του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις Κ.λπ. του δικτύου και των μελών του.
6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη Δράση L311-1
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4.4. Δράσεις Υπομέτρου L313 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων
Στο Υπομέτρο 313 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις


L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.



L313-5

Ιδρύσεις,

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισμοί

μικρής

δυναμικότητας

υποδομών

διανυκτέρευσης.


L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.



L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων
και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, (η αριθμ.
Πρωτ.1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)
ΚΑΔ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

55

Καταλύματα*

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

77.21.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

79.1
93.11

4.4.1. Δράση L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L313-3
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεμβάσεων δημοτικών ή συλλογικών φορέων για τη χάραξη και
διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. Στα πλαίσια της δράσης
θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη δημιουργία νέων ποδηλατικών διαδρομών καθώς
και στη βελτίωση των χαρακτηριστικών υφιστάμενων διαδρομών που εξασφαλίζουν την κίνηση και
την πρόσβαση των επισκεπτών σε περιοχές/σημεία αξιόλογου ενδιαφέροντος (συνήθως φυσικά
τοπία).
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
Συνολικό κόστος

ΠΑΡΑΡΤΗΑΜ Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LEADER Π.Α.Α 2007-2013_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

150.000,00 €
0,00 €
150.000,00 €
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Ποσοστό ενίσχυσης

100%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης διαδρομών.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού (πινακίδες
κατεύθυνσης, φωτισμός κ.λπ.).

4.4.2. Δράση L313-5 Ιδρύσεις,
υποδομών διανυκτέρευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισμοί

μικρής

σήμανσης,

δυναμικότητας

L313-5
IΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση στοχεύει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ενίσχυση της
δυνατότητας της περιοχής για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αξιόλογη πολιτιστική
παράδοση, κλπ).
Η δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δημιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (όπως μικροί ξενώνεςξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών/τάσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Η δυναμικότητα των υποδομών κατάλυσης/διανυκτέρευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
Επιπλέον, οι υποδομές διανυκτέρευσης και οι λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν
υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/104-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Σημείωση : Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης οι
σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της
δυναμικότητας τους μέχρι το όριο των 40 κλινών , με προσθήκη καθ΄ ύψος η και κατ΄
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επέκταση. (Περιορισμός ΠΑΑ 2007-2013)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

389.254,04 €

Ιδιωτική συμμετοχή

722.900,36 €

Συνολικό κόστος

1.112.154,40 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

600.000,00 €
Έως 40 κλίνες

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς
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πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3%
του συνολικού κόστους
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση
κ.λπ.)
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών
δραστηριοτήτων των υπομέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες
της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

4.4.3. Δράση L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L313-6
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΨΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη λογική της τόνωσης της τοπικής μικρο-επιχειρηματικότητας και
στοχεύει στην άμβλυνση του προβλήματος της υποαπασχόλησης. Επιπλέον συμβάλλει στη
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δημιουργία ενός πλαισίου υποδομών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη εναλλακτικών τύπων
τουρισμού καλύπτοντας εν μέρει τις ανάγκες εστίασης των επισκεπτών και της γνωριμίας τους με
στοιχεία της τοπικής κουζίνας.
Η δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δημιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εξοχικά κέντρα διασκέδασης,
καφενεία, αναψυκτήρια κ.α) που λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης του τοπικού πληθυσμού και
των επισκεπτών και ως σημεία προώθησης τοπικών συνταγών και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων
και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και στην αισθητική
βελτίωση αυτών.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

137.629,60 €

Ιδιωτική συμμετοχή

255.597,83 €

Συνολικό κόστος

393.227,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. Ωστόσο θα προβλεφθεί ειδική
πριμοδότηση για επενδυτικά σχέδια από ΔΔ τα οποία διαθέτουν φυσικά ή άλλα πλεονεκτήματα
που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες (π.χ. πανοραμική θέα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, πολιτιστικά μνημεία κλπ) και στα οποία δεν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων
επιχειρήσεων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη Δράση L313-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη Δράση L313-5
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4.4.4. Δράση L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L313-8

ΙΔΡΥΣΕΙΣ,
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΧΩΡΟΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ,
ΧΩΡΟΙ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδύσεων από ιδιωτικούς φορείς που αοφορούν στη
δημιουργία, επέκταση και εσκυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, εκθετήρια,
διεξαγωγή πεζοποριών για παρατήρηση της φύσης, ποδηλατοδρομιών, κλπ). Σημειώνεται ότι στην
παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L313-5,
L313-6 και L313-7
Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι τα οινοποιεία της περιοχής στα οποία παράγονται τοπικοί οίνοι και οίνοι
με ονομασία κατά παράδοση αποτελούν χώρους όπου με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να
αποτελέσουν χώρους υποδοχής και ξενάγησης επισκεπτών που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις διαδικασίες της οινοποίησης, της παλαίωσης της κρασιών καθώς και χώρους γευσιγνωσίας
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη του οινικού τουρισμού
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη

45.417,55 €

Ιδιωτική συμμετοχή

84.346,88 €

Συνολικό κόστος

129.764,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συμμετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συμμετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 που δύνανται να
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη Δράση L313-5
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη Δράση L313-5

4.5. Δράσεις Υπομέτρου L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό
Στο Υπομέτρο L321 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις


L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης
υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις



L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

4.5.1. Δράση L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L321-1
ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία έργων υποδομής μικρής
κλίμακας όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (υδατοδεξαμενές), έργα διαχείρισης υδατικών πόρων
(καθαρισμοί χειμάρρων, μικρά αντιπλημμυρικά κλπ), μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
Συνολικό κόστος
Ποσοστό ενίσχυσης
Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
OTA A βαθμού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού
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500.000,00 €
0€
500.000,00 €
100%
500.000,00 €
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4.5.2. Δράση

L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών , αθλητικών , εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων , καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L321-2
ΧΩΡΟΙ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,
ΩΔΕΙΑ Κ.Λ.Π.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στην ενίσχυση και αναβάθμιση των
συλλογικού χαρακτήρα υποδομών παροχής υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας προς
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (όπως δημιουργία, επέκταση, αποκατάσταση κέντρων
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικών βιβλιοθηκών , ωδείων , χώρων άσκησης
πολιτιστικών & ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κλπ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
Συνολικό κόστος
Ποσοστό ενίσχυσης
Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

49.556,07 €
0,00 €
49.556,07 €
100%
300.000 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
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4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.
6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογημένη από το είδος του έργου.

4.6. Δράσεις Υπομέτρου L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Στο Υπομέτρο L323 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις


L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.



L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς -στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

4.6.1. Δράση L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία−συλλογές−εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L323-4
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ /
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
την περιοχή παρέμβασης λόγω του έντονου κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού που έλαβε
χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών διαπιστώνεται η εγκατάλειψη κτιριακών
κατασκευών που κατά το παρελθόν λειτουργούσαν είτε ως χώροι μεταποίησης ή αποθήκευσης
αγροτικών προϊόντων είτε ως εργοστασιακοί χώροι . Οι χώροι αυτοί πλέον μέσω κατάλληλων
παρεμβάσεων μπορούν να αποκτήσουν μια νέα χρηστική αξία η οποία θα συνδέει δραστηριότητες
του παρελθόντος και του παρόντος.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενα κτίρια
προκειμένου αυτά να αποκτήσουν νέα χρηστικότητα. Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις πρέπει να
αποσκοπούν στη μετατροπή των κτιρίων σε μουσειακούς χώρους, καθώς και χώρους συγκέντρωσης
και έκθεσης στοιχείων της τοπικής λαογραφικής, / αγροτικής/ πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά,
κτίρια στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις είναι παλιά ελαιοτριβεία, αποθήκες
αγροτικών προϊόντων, οινοποιεία, ανενεργά εργοστάσια κλπ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
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Συνολικό κόστος

39.018,64 €

Ποσοστό ενίσχυσης

100%

Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

300.000 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου χαρακτήρα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης Κ.λπ.

οικοδομικών,

υδραυλικών

και

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, Κ.λπ.
4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου
μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και
εγκατάστασης.
5. Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.

4.6.2. Δράση L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

L323-5
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών
φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στη στήριξη συλλογικών πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή,
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων/δράσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς (π.χ
εκδόσεις εντύπων ιστορικού, λαογραφικού και γενικότερα πολιτιστικού ενδιαφέροντος).
Κατά προτεραιότητα στη δράση θα ενταχθούν προτάσεις που θα υποβληθούν από φορείς που,
διαχρονικά με το έργο τους, έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας, στη
διατήρηση της τοπικής συλλογικής μνήμης και έχουν συντελέσει στην ενίσχυση των δεσμών των
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κατοίκων με τις περιοχές που διαβιούν.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι
επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική συμμετοχή
Συνολικό κόστος
Ποσοστό ενίσχυσης
Μέγιστος προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

139.723,50 €
46.574,50 €
186.298,00 €
75%
30.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των
εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κα).
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί,
περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κλπ).
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video,
οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κλπ).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κλπ).
7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με
στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών
συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κα),
εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος
των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά
παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ,
fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό
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του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%
του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α/Α
1
2
5

9

10
11

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΙΔΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αύξηση της αξίας των
L123Α
400.000,00 €
600.000,00 €
1.000.000,00 €
γεωργικών προϊόντων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123
400.000,00 € 600.000,00 €
1.000.000,00 €
Ιδρύσεις,
L311-3
επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί
210.000,00 €
390.000,00 €
600.000,00 €
επισκέψιμων αγροκτημάτων

L311-7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
L312-1
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών
μονάδων

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
40,00%

35,00%

42.000,00 €

78.000,00 €

120.000,00 €

35,00%

252.000,00 €

468.000,00 €

720.000,00 €

105.010,50 €

195.019,50 €

300.030,00 €

35,00%

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών

458.585,43 €

851.658,66 €

1.310.244,09 €

35,00%

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση

91.791,46 €

170.469,85 €

262.261,31 €

35,00%

14

L312-4

Βελτίωση επιχειρήσεων για τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης

100.000,00 €

185.714,29 €

285.714,29 €

35,00%

15

L312-5

Δικτύωση ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

85.496,16 €

158.778,58 €

244.274,74 €

35,00%

840.883,55 €

1.561.640,88
€

2.402.524,43 €

12

13

16
19

21

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312
L313-3

Ποδηλατικές διαδρομές σε
περιοχές της αγροτικής
υπαίθρου

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

100,00%

L313-5

Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης

389.254,04 €

722.900,36 €

1.112.154,40 €

35,00%
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22

24

26

27

28

30

34

L313-6

Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και
αναψυχής

137.629,60 €

255.597,83 €

393.227,43 €

35,00%

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισμού
της υπαίθρου (εναλλακτικές
μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας

45.417,55 €

84.346,88 €

129.764,43 €

35,00%

722.301,19 €

1.062.845,07
€

1.785.146,26 €

L321-1

Έργα υποδομής μικρής
κλίμακας (μικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα
πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις)

500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

100,00%

L321-2

Χώροι άσκησης πολιτιστικών,
αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων,
καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, όπως
κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λπ.

49.556,07 €

0,00 €

49.556,07 €

100,00%

549.556,07 €

0,00 €

549.556,07 €

39.018,64 €

0,00 €

39.018,64 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα
κτίρια για τη
μετατροπή τους σε
μουσεία−συλλογές−εκθετήρια
που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά
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L323-5

Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων
για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών
οργάνων,
στολών

35

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323

36

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41

139.723,50 €

46.574,50 €

186.298,00 €

178.742,14 €
2.943.482,95
€

46.574,50 €
3.739.060,45
€

225.316,64 €
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6.682.543,40 €

75,00%

