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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Κεντρική Εύβοια –
Όλη η ∆ηµοτική Ενότητα Ανθηδόνος, Τ.Κ Φύλλων , Τ.Κ
Αφρατίου, Τ.Κ Μύτικα και Τ.Κ Αγίου Νικολάου της
∆ηµοτικής Ενότητας Ληλαντίων και τα ∆.Κ Βαθέως, Τ.Κ
Φάρου, Τ.Κ Καλοχωρίου-Παντειχέιου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αυλίδος του νυν ∆ήµου Χαλκιδεών
(Ν3852/2010) , Η ∆.Κ Ερέτριας(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ) του νυν ∆ήµου Ερέτριας(Ν3852/2010).
ΕΚΤΑΣΗ

399,75 Km2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

24.876 άτοµα

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

11.316.579 €

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

5.850.000 €

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3.217.500 €

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.632.500 €

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5.466.579 €

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τοπικό Πρόγραµµα Leader, Περιοχή Αναφοράς: Κεντρική Εύβοια
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1.1.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέµβασης αποτελεί τµήµα της κεντρικής Εύβοιας, έκτασης 399,75 km2
και πληθυσµού 24.876 κατοίκων, που περιλαµβάνει εννιά (9) Τοπικές και ∆ηµοτικές
κοινότητες των ∆ήµοτικών ενοτήτων Ανθηδόνος, Αυλίδος, Ληλαντίων του ∆ήµου Χαλκιδέων
και µία (1) δηµοτική ενότητα Ερέτριας του ∆ήµου Ερέτριας.
Για την περιοχή παρέµβασης, ισχύουν τα κάτωθι:
−

δεν περιλαµβάνεται, είτε ολόκληρη είτε µέρος αυτής στις περιοχές παρέµβασης που
έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσο του Αξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013

−

διαθέτει γεωγραφική, οικονοµική και κοινωνική συνοχή περιλαµβάνοντας τα
περισσότερα εκ των ∆∆ που περιβάλλουν την Πρωτεύουσα του Νοµού Εύβοιας
(Χαλκίδα) αποτελώντας την αποκαλούµενη εξωαστική περιοχή αυτής.

−

διαθέτει κρίσιµη µάζα από άποψη ανθρώπινου δυναµικού και χρηµατοοικονοµικών
πόρων

−

τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα που ανήκουν στη περιοχή παρέµβασης έχουν πληθυσµό
µέχρι 5.000 κατοίκους. Εξαίρεση αποτελεί το ∆.∆. Ερέτρειας του οποίου εντάσσεται
στην περιοχή παρέµβασης µόνο το εκτός σχεδίου τµήµα του. Σηµειώνεται ωστόσο ότι
λόγω έλλειψης δεδοµένων για την έκταση του εκτός σχεδίου τµήµατος του ∆.∆
Ερέτριας ο πληθυσµός που αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα αφορά όλο το ∆.∆
Ερέτριας (∆ήµος Ερέτριας).

−

η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι µικρότερη των 150 κατοίκων/ km2

∆ήµος

∆ήµοτικη
ενότητα

Αυλίδος

Έκταση
(km2)

Πραγµατικός
Πληθυσµός
2001

Χαρακτηρισµός

∆ροσιάς

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

ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

Ανθηδόνος

Τοπική
/∆ηµοτική
κοινότητα

6,3

2.644

Πεδινή

Αφρατίου

43,8

1.394

Μειονεκτική

Φύλλων

35,1

1.419

Ηµιορεινή

Ληλαντίων

Μύτικα

7,35

1.663

Πεδινή

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ερέτριας*

Ερέτριας*

58,6
399,75

5.969
24.876

Ηµιορεινή

ΣΥΝΟΛΟ

*Αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερέτριας
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Η πληθυσµιακή πυκνότητα τη περιοχής υπολογίζεται σε 62,23 κατ./km2
Η έκταση της περιοχής αποτελεί το 9,5 % της συνολικής έκτασης (4.153,49 km2) του Νοµού
Εύβοιας στον οποίο υπάγεται διοικητικά.
Εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης δεν περιλαµβάνονται περιοχές που υπάγονται σε
καθεστώς προστασίας Natura.
Στη σελίδα που ακολουθεί παρουσιάζεται χάρτης στον οποίο αποτυπώνονται τα όρια της
περιοχής παρέµβασης
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Περιοχή Παρέµβασης Leader Π.Α.Α 2007-2013 Νοµού Ευβοίας
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2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ
Για την περιοχή παρέµβασης έχει διαµορφωθεί το ακόλουθο αναπτυξιακό όραµα
Να καταστεί η περιοχή ένας 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
Το όραµα αυτό είναι ρεαλιστικό, δυναµικό, πολυλειτουργικό, κοινωνικά αποδεκτό και
συµβατό µε τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή
παρέµβασης καθώς και µε τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του ΠΑΑ 2007-2013. Πιο
συγκεκριµένα:
−

Ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στη λογική της αξιοποίησης ενός ανεκµετάλλευτου
«κεφαλαίου» στο οποίο περιλαµβάνεται πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
στοιχεία που διαθέτει η περιοχή

−

∆υναµικό γιατί δηµιουργεί µια νέα προοπτική που ξεφεύγει από αυτήν του χώρου
«διέλευσης» αγαθών και υπηρεσιών προς και από τα πέριξ αυτής δύο µεγάλα αστικά
κέντρα

−

Πολυλειτουργικό γιατί ενσωµατώνει τη λογική της ολοκληρωµένης ανάπτυξης και
σέβεται τις εύθραυστες ισορροπίες που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή,

−

Κοινωνικά αποδεκτό γιατί υπηρετεί την απαίτηση πλέον της τοπικής κοινωνίας για
τον περιορισµό της «συµπίεσης» που δέχεται η περιοχή από την ανεξέλεγκτη
πολεοδοµική και οικονοµική ανάπτυξη κυρίως της Χαλκίδας

−

Συµβατό µε τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας οι οποίες συνοψίζονται
στο να καταστεί µια περιοχή η οποία ν’απαντά στις απειλές και να προωθεί τις
ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, να διορθώνει τις αδυναµίες της και να αναπτύσσει
τις δυνατότητες της

−

Συµβατό µε τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του ΠΑΑ 2007-2013 καθώς
ενσωµατώνει πτυχές που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα, µε την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER
Με το τοπικό πρόγραµµα Leader Κεντρικής Εύβοιας επιδιώκεται η επίτευξη των ακόλουθων
δύο γενικών στόχων:
−

Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής ως ένας χώρος µε σηµαντικούς
πολιτιστικούς και λοιπούς πόρους προς αξιοποίηση και ανάδειξη (ΓΣ1) και
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−

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)

−

∆ηµιουργία 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
συνεργασία επιχειρήσεων (µικρού µεγέθους) για την αξιοποίηση του συγκριτικού
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πλεονεκτήµατος 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. Λαµβανοµένου υπόψη ότι κανείς από τους τρεις βασικούς τοµείς της
οικονοµίας δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση και την
εισοδηµατική αυτοδυναµία των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης σε
µεσοµακροπρόθεσµη βάση, η ένταξη της λογικής της ολοκληρωµένης
προσέγγισης στην επιλεγείσα στρατηγική είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς
αποτελεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων
διεύρυνσης και διαφοροποίησης των πηγών εισοδήµατος αλλά και για τη
στοχευµένα διευρυµένη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της
περιοχής. Οι πόροι αυτοί (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
αρχαιολογικοί χώροι, τοπικά προϊόντα (εδώδιµα και µη) αναµφίβολα αποτελούν
σηµαντικές πηγές οικονοµικής ανάπτυξης είτε µε την απευθείας αξιοποίηση τους,
είτε µε τη δηµιουργία συνθηκών που ενδέχεται να ευνοούν τις οικονοµικές
δραστηριότητες στον τοµέα αυτό (π.χ. αυτόχθονες εναλλακτικές παραγωγές,
διακοπές στη φύση, θεµατικές διαδροµές, δραστηριότητες που συνδέονται µε την
ανακάλυψη της φυσικής κληρονοµιάς, χειροτεχνικά προϊόντα κ.α)

−

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
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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3.1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Το σχέδιο τοπικού προγράµµατος διαρθρώνεται σε τρία Μέτρα:
1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός µέτρου: 41
2. ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός µέτρου: 421
3. Λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εµψύχωση στην περιοχή – Κωδικός µέτρου: 431

ΜΕΤΡΟ 41: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ
Το Μέτρο 41 περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποµέτρα τα οποία οργανώνονται σε δύο Οµάδες:
Οµάδα Υποµέτρων Ι : Ανταγωνιστικότητα (ΚΩ∆: 411)
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων
Οµάδα Υποµέτρων ΙΙ : Βελτίωση της ποιότητας ζωής / ∆ιαφοροποίηση (ΚΩ∆: 413)
L311

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

L312

Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό

L323

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

10.276.579 €

∆ηµόσια
∆απάνη

4.810.000 €

Ιδιωτική
Συµµετοχή

5.466.579 €
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τη ∆∆ του Τ.Π
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L123

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Στην περιοχή παρέµβασης ο πρωτογενής τοµέας αν και αποτελεί ένα περιορισµένο τµήµα της τοπικής
οικονοµίας ευθύνεται για την παραγωγή µιας σειράς προϊόντων. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη αξία
διαθέτουν το ελαιόλαδο, το κρασί, τα κηπευτικά καθώς και ορισµένα κτηνοτροφικά προϊόντα (π.χ
κρέας), ενώ πιο περιορισµένης σηµασίας είναι τα δασοκοµικά προϊόντα.
Η αξία που διαθέτουν τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα (λόγω των πρακτικών παραγωγής, των
τοπικών ποικιλιών, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους κλπ) πρέπει να διαφυλαχθεί µέχρι του
σηµείου της προώθησής τους στον τελικό καταναλωτή είτε ως νωπά είτε ως µεταποιηµένα.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό απαιτείται οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα να
εκσυγχρονιστούν υλοποιώντας επενδύσεις που αφορούν σε βελτιώσεις του εξοπλισµού των
εγκαταστάσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. Μέσω αυτών των επενδύσεων µπορούν να
διασφαλιστούν συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος, εξασφάλισης της υγιεινής, της ασφάλειας
και της ποιότητας των προϊόντων, βελτιωµένου κόστους παρραγωγής οι οποίες εν τέλει
προσδιορίζουν αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και µεγαλύτερης προστιθέµενης
αξίας στο τελικό προϊόν
Το Υποµέτρο L123 στοχεύει στον εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών επιχειρήσεων της περιοχής
παρέµβασης καθώς και στην ίδρυση νέων (στις περιπτώσεις που παρέχεται η σχετική δυνατότητα)
που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα προκειµένου να δηµιουργηθούν συνθήκες
καλύτερης µεταποίησης και εµπορίας της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής ιδιαίτερα στους κλάδους
και στα προϊόντα που αναφέρονται ανωτέρω.
Σηµειώνεται ότι στο Υποµέτρο 123 δεν περιλαµβάνεται η δράση «Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών
προϊόντων» καθώς τα δάση της περιοχής παρέµβασης έχουν κυρίως αισθητική αξία και όχι χρηστικήπαραγωγική γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα το σύστηµα παραγωγής και διάθεσης δασικών
προϊόντων να είναι ιδιαίτερα περιορισµένο.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί τον ΓΣ2 (τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας) µέσω του ειδικού στόχου
(ΕΣ) 4 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων) και του ΕΣ8 (Προώθηση της
κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

1.375.000

∆ηµόσια
∆απάνη

550.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συν. Κόστος Υποµέτρου 123 σε σχέση
µε το Συν. Κόστος του Τ.Π

12,15%

825.000

∆∆ Υποµέτρου 123 σε σχέση µε τη ∆∆
του Τ.Π

9,40%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Το Υποµέτρο περιλαµβάνει µόνο την εξής δράση:
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123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Ακολούθως παρατίθεται το τεχνικό ∆ελτίο της συγκεκριµένης δράσης

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ποιότητας4 (iv) στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος
της εργασιακής ασφάλειας της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

1.375.000

∆ηµόσια
∆απάνη

550.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

825.000

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 123
∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

µε

τη

100%

∆.∆.του
11.43%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώθηκε ότι 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.

4

Όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 401/10-03-2010 «Πλαίσιο Εφαρµογής του Άξονα 4: Προσέγγιση
LEADER του ΠΑΑ 2007-2013»
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Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα του ελαιολάδου που τυποποιείται είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη και ότι ο κλάδος της οινοποίησης παρουσιάζει µια αυξανόµενη δυναµική
προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν από επιχειρήσεις των κλάδων
αυτών.
Το ποσό που προτείνεται για τη χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης δράσης εκτιµάται ότι θα καλύψει
πλήρως τις ανάγκες ενίσχυσης τέτοιων επενδυτικών σχεδίων κατά τη διάρκεια εφαρµογής του
τοπικού προγράµµατος ενώ παράλληλα θα συµβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου που αφορά
στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των ειδικών στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4) και στην προώθηση της κατανάλωσης τοπικών
προϊόντων (ΕΣ8)
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ).
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 €/σχέδιο
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση παρουσιάζει συνέργια µε τις δράσεις 311-7, 312-3, 312-4, 312-5 και 313-9
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δεν θεωρείται καινοτόµος, ωστόσο ενδέχεται στα πλαίσια υλοποίησης των
επενδυτικών
σχεδίων
να
υπάρξουν
αρκετές
καινοτοµίες
όσον
αφορά
στις
τεχνικές/διαδικασίες/µεθόδους παραγωγής.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από την bottom up διαδικασία έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισµό
ορισµένων ελαιοτριβείων και οινοποιείων καθώς και για την ίδρυση µονάδων τυποποίησης
ελαιολάδου.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
5 επενδυτικά σχέδια
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L311

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Βασικό διαρθρωτικό πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας είναι η υποαπασχόληση σε σχέση µε την
εποχικότητα της γεωργικής δραστηριότητας και την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Για το λόγο
αυτό απαιτείται η επέκταση των δραστηριοτήτων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων σε τοµείς εκτός
των γεωργικών δραστηριοτήτων προκειµένου να αµβλυνθεί το φαινόµενο της υποαπασχόλησης
καθώς και για να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επιπλέον εισόδηµα για τα αγροτικά
νοικοκυριά.
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης προκύπτει ότι στον πρωτογενή τοµέα απασχολείται
το 13% περίπου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της περιοχής παρέµβασης, προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 3.500 περίπου εκµεταλλεύσεων µε κυρίαρχη παραγωγική κατεύθυνση την
φυτική παραγωγή και ιδιαίτερα την ελαιοκαλλιέργεια και την αµπελοκαλλιέργεια. Οι καλλιέργειες
αυτές δεν απαιτούν σηµαντικές εισροές σε όρους απασχόλησης στοιχείο που υποδηλώνει τη
διαθεσιµότητα χρόνου για απασχόληση µε εξωγεωργικές δραστηριότητες. Με την παρέµβαση
επιχειρείται να ενισχυθεί η ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών καθώς και η διασύνδεση
πρωτογενή-τριτογενή τοµέα µέσω της ξενάγησης και παραµονής επισκεπτών σε αγροκτήµατα
(ελαιώνες, αµπελώνες, κ.α) καθώς και της γνωριµίας τους µε τοπικά προϊόντα.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί άµεσα τον ΓΣ 2 (τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας) και έµµεσα τον
ΓΣ 1 (ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής). Οι ειδικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι ο ΕΣ2
(προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα), ο ΕΣ 5 (δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής
απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού), ο ΕΣ 7 (ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της
περιοχής) και ο ΕΣ8 (προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

2.222.860

778.000

1.444.860

Συν. Κόστος Υποµέτρου 311 σε
σχέση µε το Συν. Κόστος του
Τ.Π

19,64%

∆∆ Υποµέτρου 311 σε σχέση µε
τη ∆∆ του Τ.Π

13,30%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις
L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
διανυκτέρευσης

εκσυγχρονισµοί

L311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων
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L311-4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

L311-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων

L311-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

L311-7

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

χειροτεχνίας,

Η δράση L311-8 (Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού

του υποµέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση)
δεν περιελήφθη στο τοπικό πρόγραµµα καθώς αφενός διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη ενδιαφέροντος
αφετέρου η συµβολή του στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράµµατος θα ήταν ιδιαίτερα
περιορισµένη.
Ακολούθως παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για κάθε µια από τις προαναφερθείσες δράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-1 Ι∆ΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Η δράση έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δηµιουργία,
επέκταση και εκσυγχρονισµό µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (όπως
µικροί ξενώνες-ξενοδοχειακές 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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι
σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ. ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης
ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης,
ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) ενώ κατά την εφαρµογή της 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 το συνολικό τους
κόστος το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 € καθώς και η δυναµικότητα των
υποδοµών η οποία 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/10-42009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης,
όπως ισχύει κάθε φορά..
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό κόστος

685.715

∆ηµόσια
∆απάνη

240.000

Ιδιωτική Συµµετοχή

445.715

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311
∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

30,85%

4,99%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος καθώς και η ενίσχυση της δυνατότητας της
περιοχής για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αξιόλογη πολιτιστική
παράδοση, κλπ).
Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανής η σκοπιµότητα της ενίσχυσης δράσεων που έχουν ως
αντικείµενο τη δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών (στην προκειµένη περίπτωση υποδοµών
φιλοξενίας και διανυκτέρευσης) για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Εξάλλου η συγκεκριµένη δράση ευθυγραµµίζεται πλήρως µε το στόχο ΕΣ5 (δηµιουργία
ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού) συµβάλλοντας στην
άµβλυνση του προβλήµατος της υποαπασχόλησης των µελών του αγροτικού νοικοκυριού
µε παράλληλη αύξηση του εισοδήµατός τους, καθώς και µε τον στόχο ΕΣ 2 (προσέλκυση
επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα). Επιπλέον η δράση µπορεί να λειτουργήσει
συµπληρωµατικά ως προς την επίτευξη των στόχων ΕΣ7 (Ενίσχυση της κινητικότητας στο
εσωτερικό της περιοχής) και ΕΣ8 (Προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της ∆ράσης εκτιµάται ως επαρκής για την κάλυψη του
αναµενόµενου επενδυτικού ενδιαφέροντος τα επόµενα έτη.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. . Ωστόσο θα
προβλεφθεί ειδική πριµοδότηση για επενδυτικά σχέδια από ∆∆ 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 υψηλή συγκέντρωση τέτοιων επιχειρήσεων. Οι ενισχυόµενες
επενδύσεις µπορούν να θεωρηθούν ως οριζόντιες επενδύσεις µε τη λογική ότι µπορούν να
καλύψουν ανάγκες φιλοξενίας και διανυκτέρευσης επισκεπτών µε ποικίλα εναλλακτικά
ενδιαφέροντα (πολιτιστικά, θρησκευτικά, οικολογικά, αγροτικά). Οι πόροι από τους οποίους
«πηγάζουν» τα ενδιαφέροντα αυτά (θρησκευτικά µνηµεία, µουσειακοί χώροι, κτίσµατα
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, αµπελώνες/οινοποιεία κλπ) είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την
περιοχή παρέµβασης και ως εκ τούτου εκτιµάται ότι δεν πρέπει να τεθούν
περιορισµοί/δυσκολίες που να προκύπτουν από µεγάλες αποστάσεις από τους πόλους
έλξης των επισκεπτών.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
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µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-2 ως 7, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP” ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Από την bottom up διαδικασία διαπιστώθηκε µικρό επενδυτικό ενδιαφέρον
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)

, 2 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-2

Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) ενώ κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

314.286

∆ηµόσια
∆απάνη

110.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

14,14%

204.286

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

2,29%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
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ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη λογική της τόνωσης της τοπικής µικρο-επιχειρηµατικότητας και
στοχεύει στην άµβλυνση του προβλήµατος της υποαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού.
Επιπλέον συµβάλλει στη 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.
Με την παρούσα δράση προωθείται κυρίως η επίτευξη του στόχου ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών
συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού) και δευτερευόντως οι στόχοι ΕΣ7
(Ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής) και ΕΣ8 (Προώθηση της κατανάλωσης
τοπικών προϊόντων)..
Η προτεινόµενη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης θεωρείται ως επαρκής για να καλύψει το
αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. Ωστόσο θα προβλεφθεί ειδική
πριµοδότηση για επενδυτικά σχέδια από ∆∆ 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 υψηλή συγκέντρωση τέτοιων επιχειρήσεων.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1, 311-3 ως 7, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις συζητήσεις που έγιναν µε τον τοπικό πληθυσµό διαπιστώθηκε ενδιαφέρον για την ίδρυση,
επέκταση ή εκσυγχρονισµό τέτοιων χώρων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-3

Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 αφενός η ελάχιστη έκταση
του αγροκτήµατος η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 στρεµµάτων αφετέρου το συνολικό
τους κόστος το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €. Ωστόσο στην περίπτωση που
πρβλέπεται η δηµιουργία υποδοµών διανυκτέρευσης το συνολικό επενδυτικό κόστος µπορεί να
φθάνει µέχρι 600.000 €. 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..
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

428.572

∆ηµόσια
∆απάνη

150.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

19,28%

278.572

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

3,12%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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 (ΕΣ2), ενισχύεται
η κινητικότητα στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7), προωθείται η κατανάλωση τοπικών προϊόντων
(ΕΣ8) και δηµιουργούνται ευκαιρίες συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού (ΕΣ5).
Εξάλλου είναι προφανές ότι µε τη δηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων µπορεί να αµβλυνθεί το
πρόβληµα της ελλιπούς διασύνδεσης πρωτογενή – τριτογενή τοµέα καθώς επίσης και να αξιοποιηθεί
πληρέστερα η δυναµική που προσδίδει η ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων (π.χ. κρασιά).
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. Ωστόσο ειδική
πριµοδότηση προβλέπεται να δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που χωροθετούτναι σε ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα µε έντονη πρωτογενή δραστηριότητα όπου εξασφαλίζονται αυξηµένες δυνατότητες
ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί
εργάτες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1&2, 311-4ως 7, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Κατά τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης έχει καταγραφεί το ενδιαφέρον για την υλοποίηση
ενός επενδυτικού σχεδίου
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 επενδυτικό σχέδιο

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-4
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού (π.χ. χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, εκθετήρια, διεξαγωγή ξεναγήσεων, οργάνωση πεζοποριών, κλπ.
Σηµειώνεται ότι στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των
δράσεων L311-1, L311-2
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
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εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

371.429

∆ηµόσια
∆απάνη

130.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

16,71%

241.429

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

2,70%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιορισµένη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης δεν αντανακλά περιορισµένο ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας αυτής της µορφής αλλά είναι αποτέλεσµα του µικρού σχετικά
κόστους που εκτιµάται ότι µπορεί να έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις (κατά µέσο όρο 60-70.000
€/επένδυση).
Με τη δράση εξυπηρετούνται ο στόχος της δηµιουργίας ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης
του τοπικού πληθυσµού (ΕΣ5) και της ενίσχυσης της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7)
καθώς δηµιουργούνται δραστηριότητες που µπορούν να καλύψουν ανάγκες και ενδιαφέροντα του
τουρισµού της υπαίθρου.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί
εργάτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 3, , 311-5 ως 7, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων ειδικά αν αυτές ξεφεύγουν από κλασσικές
δραστηριότητες. Όλως ενδεικτικά ένας χώρος γευσιγνωσίας θα µπορούσε να λειτουργήσει ως
υπόβαθρο για την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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Κατά την ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού διαπιστώθηκε ενδιαφέρον για την υλοποίηση
επενδύσεων τέτοιας µορφής
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 παρεµβάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-5 Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ,
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δηµιουργία νέων καθώς και την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής
τέχνης καθώς και µικρών βιοτεχνικών µονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση
ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων που περιλαµβάνεται στην
προκήρυξη).
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

171.429

∆ηµόσια
∆απάνη

60.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

7,71%

111.429

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

1,25%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση αποσκοπεί στη διατήρηση δραστηριοτήτων τέτοιας µορφής οι οποίες συµβάλλουν στην
αξιοποίηση τοπικών πόρων και στην παραγωγή τοπικών προϊόντων τα οποία µπορούν να
προµηθευτούν οι επισκέπτες της περιοχής ως ενθύµια. Εκτιµάται ότι το ενδιαφέρον για την ανάληψη
τέτοιων επενδύσεων θα είναι σχετικά περιορισµένο ειδικά στη συγκεκριµένη δράση όπου οι δικαιούχοι
είναι οι ασκούντες, κατά κύρια ή µερική απασχόληση, γεωργική δραστηριότητα. Σε κάθε πρίπτωση η
δράση περιλαµβάνεται στο τοπικό πρόγραµµα (έστω και µε µικρή χρηµατοδοτική βαρύτητα)
δεδοµένης της σηµασίας που αποδίδεται στη διατήρηση τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων για τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς στα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών
(ζωγραφισµένα πήλινα σκεύη, κλπ) αποτυπώνονται πολιτισµικά, γεωγραφικά κ.α. στοιχεία της
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περιοχής.
Με βάση τα προαναφερθέντα η δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων ΕΣ1 (προστασία και
ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού),
ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής
απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού), και ΕΣ8 (προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί
εργάτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 4, 311-6&7, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις διαβουλεύσεις µε τον τοπικό πληθυσµό δεν αναγνωρίστηκε σχετικό ενδιαφέρον ωστόσο
εκτιµάται ότι εντός των εποµένων ετών θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενίσχυση µικρού αριθµού
τέτοιων επενδυτικών σχεδίων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-6 Ι∆ΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δηµιουργία νέων καθώς και την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση
ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων που
περιλαµβάνεται στην προκήρυξη).
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του
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θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

114.286

∆ηµόσια
∆απάνη

40.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

74.286

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

5,14%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

0,83%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση αποσκοπεί στη διατήρηση δραστηριοτήτων τέτοιας µορφής οι οποίες συµβάλλουν στη
διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού αλλά και στην παροχή
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής. Εκτιµάται ότι το ενδιαφέρον για την ανάληψη
τέτοιων επενδύσεων θα είναι σχετικά περιορισµένο ειδικά στη συγκεκριµένη δράση όπου οι
δικαιούχοι είναι οι ασκούντες, κατά κύρια ή µερική απασχόληση, γεωργική δραστηριότητα.. Σε κάθε
πρίπτωση η δράση περιλαµβάνεται στο τοπικό πρόγραµµα (έστω και µε µικρή χρηµατοδοτική
βαρύτητα) δεδοµένης της σηµασίας που αποδίδεται στη διατήρηση τέτοιων επιχειρηµατικών
δράσεων για την αποφυγή της διαρροής του τοπικού εισοδήµατος προς την όµορη περιοχή της
Χαλκίδας από τη λειτουργία παρεµφερών επιχειρήσεων.
Με βάση τα προαναφερθέντα η δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων ΕΣ5 (δηµιουργία
ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού), και ΕΣ8 (προώθηση της
κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί
εργάτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 4, 311-5 και 311-7, 312-1 ως 3 και 313-5
ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις διαβουλεύσεις µε τον τοπικό πληθυσµό δεν αναγνωρίστηκε σχετικό ενδιαφέρον ωστόσο
εκτιµάται ότι εντός των εποµένων ετών θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενίσχυση µικρού αριθµού
τέτοιων επενδυτικών σχεδίων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L311-7

Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των
καλυπτόµενων τοµέων που περιλαµβάνεται στην προκήρυξη). Σηµειώνεται ότι στην παρούσα δράση
δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123α.
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό κόστος

137.143

∆ηµόσια
∆απάνη

48.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 311

6,17%

89.143

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

1,00%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης και όσον αφορά στον διψήφιο ΣΤΑΚΟ∆ 15 (Βιοµηχανία τροφίµων και
ποτών) δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις (περίπου 60) εκ των οποίων το 1/3 περίπου
σχετίζονται µε την α µεταποίηση (ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυροκοµεία κλπ). Ως εκ τούτου ο αριθµός
των επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση υπολογίζεται σε 30-40 οι
οποίες παρασκευάζουν διάφορα προϊόντα διατροφής µε κύριο προσανατολισµό την τοπική αγορά
(µαρµελάδες, παξιµάδια, προϊόντα από άλευρα, κα).
Ο προϋπολογισµός θεωρείται ως επαρκής για την κάλυψη του ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που
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θεωρούνται επιλέξιµες στα πλαίσια της παρούσας δράσης και από δικαιούχους της παρούσας δράσης.
Η παρούσα δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων: δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής
απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού (ΕΣ5), προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8),
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή
µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί
εργάτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ω 6, 312-1 ως 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο µπορεί στα πλαίσια των επενδύσεων να υπάρξουν
καινοτοµίες όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆εν αναγνωρίστηκε σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον ωστόσο εκτιµάται ότι στα πλαίσια ευρύτερης
δηµοσιοποίησης του τοπικού προγράµµατος να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από µικρό αριθµό δικαιούχων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 επενδυτικό σχέδιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

30

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L312

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η συγκεκριµένη παρέµβαση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την
ανάληψη δράσεων τοπικής µικρο-επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας.
Με την παρέµβαση αυτή αναγνωρίζεται ουσιαστικά η συµβολή της επιχειρηµατικότητας στη
δηµιουργία απασχόλησης, εισοδήµατος και εντέλει αξίας για την τοπική οικονοµία.
Στο σύνολο του Νοµού δραστηριοποιούνται περίπου 16.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις (εκτός
γεωργικού τοµέα) εκ των οποίων το 70% περίπου µε δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα της
οικονοµίας.
Ένα από τα αδύνατα σηµεία της περιοχής παρέµβασης, όπως προκύπτει από την SWOT ανάλυση
είναι η κυριαρχία των µισθωτών στοιχείο που πρέπει να αµβλυνθεί προκειµένου να περιοριστεί η
ανασταλτική της δράση ως προς την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας.
Ως εκ τούτου η στήριξη της επιχειρηµατικότητας (η οποία αποτελεί και τον ένα από τους δύο
γενικούς στόχους του τοπικού προγράµµατος) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διαφοροποίηση της
τοπικής οικονοµίας.
Εξάλλου όπως προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης η περιοχή παρέµβασης
διαθέτει ένα σηµαντικό πλούτο φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών άϋλων πόρων που συνιστούν στο
σύνολό τους ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα το οποίο µέσω της επιχειρηµατικότητας µπορεί να
µετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί άµεσα τον ΓΣ 2 (τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας) και έµµεσα τον
ΓΣ 1 (ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής). Οι ειδικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι ο ΕΣ2
(προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα), ο ΕΣ3 (Ενίσχυση της δικτύωσης των
επιχειρήσεων), ο ΕΣ4 (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων) ο ΕΣ 5
(δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού), και ο ΕΣ8
(προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

1.130.003 €

∆ηµόσια
∆απάνη

395.500 €

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συν. Κόστος Υποµέτρου 312 σε
σχέση µε το Συν. Κόστος του
Τ.Π

9,99%

734.503 €

∆∆ Υποµέτρου 312 σε σχέση µε
τη ∆∆ του Τ.Π

6,76%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις
L312-1

Ιδρύσεις, επεκτ σεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παρο ής υπηρεσιών

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεω παραγωγής ειδών διατροφής
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µετά τη α' µεταποίηση
L312-4

Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του
υποµέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξ οποίηση βιοµάζας,
γεωθερµίας) µε σ οπό την ίδια κατανάλωση

L312-5

∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της
τοπικής οικο οµίας

Ακολούθως παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για κάθε µια από τις προαναφερθείσες δράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L312-1 Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων που
περιλαµβάνεται στην προκήρυξη) που θεωρούνται ως πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη
σύσταση 2003/361/ΕΚ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

357.143

∆ηµόσια
∆απάνη

125.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

232.143

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆
του Υποµέτρου 312

31,61%

∆.∆ σε σχέση µε
∆.∆.του Μέτρου 41

2,60%

τη

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης δραστηριοποιείται σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων του δευτερογενή
τοµέα. Επιλέξιµες για τη δράση αυτή είναι περίπου 100 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Το
επενδυτικό ενδιαφέρον εκτιµάται ότι θα είναι περιορισµένο και αναµένετει να προκύψει κυρίως από
επιχειρήσεις των επιλέξιµων κλάδων οι οποίες λειτουργούν επί σειρά ετών χωρίς να έχουν προβεί σε
εκσυγχρονισµούς. Ο προϋπολογισµός της δράσης είναι πιο αυξηµένος σε σχέση µε αυτόν της
αντίστοιχης δράσης L311-5 καθώς η παρούσα δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
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δεν είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού.
Η δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων ΕΣ1 (προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού
πολιτισµού), ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού),
και ΕΣ8 (προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 7, 312-2 &3 και 313-5ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις διαβουλεύσεις µε τον τοπικό πληθυσµό αναγνωρίστηκε σχετικό ενδιαφέρον από ορισµένες
επιχειρήσεις.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L312-2

Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων που
περιλαµβάνεται στην προκήρυξη) οι οποίες θεωρούνται ως πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη
σύσταση 2003/361/ΕΚ..
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
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αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό κόστος

285.715

∆ηµόσια
∆απάνη

100.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 312

185.715

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

25,28%
2,08%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε επίπεδο Νοµού ο αριθµός των επιχειρήσεων των κλάδων µε διψήφιο ΣΤΑΚΟ∆ 50-99 πλήν των
επιχειρήσεων µε διψήφιο ΣΤΑΚΟ∆ 55 (ξενοδοχεία και εστιατόρια) πλησιάζει τις 10.000. Από αυτές το
50% περίπου ανήκουν στους κλάδους 51-52 (Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο) και το υπόλοιπο 50% σε
όλους τους άλλους κλάδους. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα που δίνεται στην παρούσα δράση δεν είναι
ανάλογη του αριθµού των επιχειρήσεων που είναι δυνητικά επιλέξιµες καθώς δεν αποτελεί στόχευση
του προγράµµατος η µη στοχευµένη ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα.
Στόχευση της παρούσας δράσης είναι η δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του
τοπικού πληθυσµού (ΕΣ5) και η ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 7, 312-1 & 3 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναµένεται να είναι αυξηµένο ειδικά όσον αφορά στις επιχειρήσεις των
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κλάδων του λιανικού εµπορίου
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
3 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L312-3 Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των
καλυπτόµενων τοµέων που περιλαµβάνεται στην προκήρυξη) 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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

228.572

∆ηµόσια
∆απάνη

80.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

148.572

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 312

20,23%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

1,66%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης όπως αναφέρεται και στο Τεχνικό ∆ελτίο της ∆ράσης
δραστηριοποιούνται περίπου 30-40 επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας.

311-7

Ο προϋπολογισµός θεωρείται ως επαρκής για την κάλυψη του ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που
θεωρούνται επιλέξιµες στα πλαίσια της παρούσας δράσης.
Η παρούσα δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων προώθηση της κατανάλωσης τοπικών
προϊόντων (ΕΣ8), δηµιουργία ευκαιριών συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού
(ΕΣ5) και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 7, 312-1 & 2 και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο µπορεί στα πλαίσια των επενδυτικών σχεδίων να
υπάρξουν διάφορες καινοτοµίες που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από την ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού διαπιστώθηκε οριακό ενδιαφέρον όσον αφορά την
παρούσα δράση.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
, 2 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
312-4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό κόστος

142.858

∆ηµόσια
∆απάνη

50.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 312

12,64%

92.858

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

1,04%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό σύστηµα της περιοχής
παρέµβασης είναι ιδιαίτερα περιορισµένη µε µοναδικές εξαιρέσεις την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας για τη θέρµανση νερού (ηλιακοί θερµοσίφωνες) σε οικίες και σε αρκετά ενοικιαζόµενα
δωµάτια και ξενοδοχειακά καταλύµατα.
Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την υποκατάσταση της καταναλισκόµενης ενέργειας από συµβατικές
πηγές µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές µε την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων. Ο
προϋπολογισµός θεωρείται ως επαρκής για την κάλυψη του ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που
θεωρούνται επιλέξιµες στα πλαίσια της παρούσας δράσης.
Η παρούσα δράση συµβάλλει έµµεσα στην επίτευξη του στόχου ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4) και εν µέρει στην επίτευξη του στόχου της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος (ΕΣ6).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-9, 123Α, 312-3, και 312-5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η υποκατάσταση συµβατικών πηγών ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία µε ΑΠΕ θεωρείται ως
παραγωγική καινοτοµία η οποία συµβάλλει στην εξοικονόµηση κόστους
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένο
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
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2 επενδυτικό σχέδιο

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L312-5 ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση ενεργειών που αφορούν στη δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων κλάδων της τοπικής οικονοµίας.
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 € καθώς και η εξασφάλιση εκ µέρους του δικαιούχου της
απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου, µε πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις
που να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος σε αντικείµενο
που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εµπίπτουν στον Άξονα 4.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

115.715

∆ηµόσια
∆απάνη

40.500

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 312

10,24%

75.215

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

0,84%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παρούσα δράση συµβάλλει κυρίως στην ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων (ΕΣ3) και
δευτερευόντως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4) και στην
προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υποµέτρου L311που δύνανται να υλοποιήσουν
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επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον
Καν(ΕΚ) 800/2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε όλες τις δράσεις που αφορούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς και
επεκτάσεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τοµέα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση θεωρείται καινοτόµος υπό την έννοια της εξοικονόµησης πόρων για την από κοινού
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι περιορισµένο λόγω της έλλειψης προηγούµενης εµπειρίας σε
δράσεις δικτύωσης
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 δράση δικτύωσης
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L313

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η συγκεκριµένη παρέµβαση έχει πολλαπλή στόχευση. Αποσκοπεί (i) στη βελτίωση και οργάνωση του
τουριστικού προϊόντος, (ii) στην ενίσχυση της απασχόλησης, (iii) στην αύξηση της παραµονής στην
περιοχή παρέµβασης και (iv) στην προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
περιοχής παρέµβασης.
Η περιοχή παρέµβασης βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της
Χαλκίδας περιοχές που αποτελούν η µεν πρώτη δηµοφιλή προορισµό για αλλοδαπούς τουρίστες η
µεν δεύτερη χώρο επίσκεψης και παραµονής µεγάλου αριθµού κατοίκων της Αθήνας. Η τουριστική
δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή παρέµβασης οφείλεται αφενός στην εγγύτητα της
περιοχής µε τα προαναφερθέντα κέντρα (γεγονός που εξασφαλίζει ταχεία και εύκολη προσπέλαση
και παραµονή µε τη µορφή της εξοχικής κατοικίας) και στα ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού,
πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο, το
µοντέλο του τουρισµού που έχει εδραιωθεί στην περιοχή (και ιδιαίτερα αυτό της παραθεριστικής
κατοικίας) έχει δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά κ.α.) λόγω κυρίως
της έντονης φόρτισης που προσδιορίζει ιδιαίτερα τις περιόδους διακοπών και εορτών γι’αυτό και
απαιτείται η υλοποίηση δράσεων που θα συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος και στην άµβλυνση της εποχικότητάς του.
Το συγκεκριµένο υποµέτρο ευθυγραµµίζεται πλήρως µε το όραµα που έχει τεθεί για την περιοχή
παρέµβασης και µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα όλους τους γενικούς και ειδικούς στόχους του
τοπικού προγράµµατος.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί άµεσα τους δύο γενικούς στόχους (ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής
και τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας) καθώς και τους 8 από τους 9 ειδικούς στόχους:
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) και προώθηση
της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συν. Κόστος Υποµέτρου 313
σε σχέση µε το Συν. Κόστος
του Τ.Π
∆∆ Υποµέτρου 313 σε σχέση
µε τη ∆∆ του Τ.Π

4.080.716 €

1.693.500 €

36,06%

28,95%

2.387.216 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις
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L313 -1

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία
- περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)

L313 -2

Σήµανση αξι θέατων και νηµείων

L313 -3

Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

L313 -4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών

L313 -5

Ίδρυση, επέκταση
διανυκτέρευσης

L313 -6

Ίδρυση, επέκταση και εκ υγχρονισµός, χώρων εστίασης και αναψυχής

L313 -7

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων ργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισµού

L313 -8

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού, ( ναλλακτι ές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης)

L313 -9

Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της
κατηγορίας "παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστη ιότητας" αυτού του
υποµέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίησ βιοµάζας,
γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση

και

εκσυγχρονι µός,

µικρής

δυναµικότητας

υποδοµές

Ακολούθως παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για κάθε µια από τις προαναφερθείσες δράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-1 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων δηµοτικών ή συλλογικών φορέων για τη δηµιουργία
και εκσυγχρονισµό κέντρων τουριστικής πληροφόρησης που θα συνιστούν διακριτούς χώρους µε
σαφή και αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά και κατάλληλα εξοπλισµένο ώστε να διασφαλίζουν την
παροχή πληροφόρησης που ενδέχεται να ενδιαφέρει τους επισκέπτες της περιοχής παρέµβασης.
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους δικαιούχους στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ. ενισχυόµενες
επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης,
έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την εφαρµογή της
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.
Τα κέντρα πληροφόρησης θα δηµιουργηθούν είτε σε περιοχές στις οποίες σηµειώνεται αυξηµένη
διέλευση επισκεπτών είτε σε περιοχές µε µεγάλη επισκεψιµότητα ώστε να εξασφαλίζεται η
προσέγγιση τους από µεγάλο αριθµό ενδιαφεροµένων. Επιπλέον θα διαθέτουν πληροφοριακό υλικό
(έντυπο ή ψηφιακό) για τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία λειτουργούν ή/και της περιοχής
παρέµβασης περιλαµβανοµένων χαρτών µε αποτυπωµένες διάφορες πληροφορίες (π.χ. διαδροµές,
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αξιοθέατα, υποδοµές κλπ), ενώ επιπρόσθετα θα διαθέτουν Η/Υ µε πρόσβαση στο inernet και
συνδέσεις µε διάφορες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος της περιοχής παρέµβασης
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

80.000

∆ηµόσια
∆απάνη

80.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

4,72%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

1,66%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ύπαρξη συγκεκριµένων σηµείων στα οποία οι επισκέπτες της περιοχής µπορούν να
συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονοµικό
κλπ) της περιοχής παρέµβασης καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα σε αυτήν (π.χ. ώρες λειτουργίας µουσείων, ηµ/νιες και περιοχές διοργάνωσης
πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, κλπ) θεωρείται ουσιώδους σηµασίας ώστε να εντάξουν οι
επισκέπτες της περιοχής στο πρόγραµµα τους δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τις κλασσικές
δραστηριότητες που προσφέρουν τα τυποποιηµένα τουριστικά πακέτα.
Ο προϋπολογισµός της δράσης εκτιµάται ότι είναι επαρκής για τη χρηµατοδότηση της ίδρυσης ή/και
εκσυγχρονισµού τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης σε 1-2 τουλάχιστον διαφορετικά
σηµεία της περιοχής παρέµβασης ή και σε κοµβικά σηµεία εκτός αυτής υπό την προϋπόθεση της
κατάλληλης τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας της συγκεκριµένης χωροθέτησης
Η δράση αυτή θα συµβάλλει στην προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1),
στην προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6) και στην ενίσχυση της
κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-2, 313-4, 313-7, 321-3, 322-1 ως 3, 323-1 & 2
και 323-4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δηµιουργία/εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής ανάπτυξης δε θεωρείται καινοτοµία.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Εκτιµάται ότι σχετικό ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί από το σύνολο των δηµοτικών αρχών.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-2

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων δηµοτικών ή συλλογικών φορέων για τη σήµανση
αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής παρέµβασης. Ενδεικτικά, ως τέτοια θεωρούνται µνηµεία της
φύσης, οι είσοδοι και οι διαδροµές επιλεγµένων µονοπατιών, χώροι αναψυχής, εκκλησίες και
ιστορικά/αρχαιολογικά µνηµεία κλπ. Η σήµανση θα πραγµατοποιείται µε πινακίδες (ποικίλου
µεγέθους) οι οποίες θα τοποθετούνται σε σηµεία ευδιάκριτα και οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετούν
την προβολή ενός ή περισσοτέρων χώρων ή στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, την παροχή πληροφόρησης (πληροφορίες για
το αναδιεκνυόµενο χώρο/στοιχείο, επιτρεπόµενες/απαγοερυµένες ενέργειες κλπ) Από αντίστοιχες
εµπειρίες σε άλλες περιοχές εκτιµάται ότι οι πινακίδες οι οποίες θα κατευθύνουν ή θα αποτυπώνουν
χρήσιµες πληροφορίες θα λειτουργήσουν ως ένα σηµαντικό εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους δικαιούχους στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ. ενισχυόµενες
επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης,
έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την εφαρµογή της
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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

100.000

∆ηµόσια
∆απάνη

100.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

5,90%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

2,08%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης υπάρχει πληθώρα πολιτιστικών µνηµείων καθώς και σηµαντικός αριθµός
αξιόλογων φυσικών τοπίων τα οποία εφόσον σηµανθούν και αναδειχθούν κατάλληλα µπορούν να
αξιοποιηθούν από τους επισκέπτες της περιοχής προσφέροντάς τους ανάπαυση, αναψυχή και
ενηµέρωση στα πλαίσια της παραµονής τους στην περιοχή.
Η προτεινόµενη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης θεωρείται επαρκής για τη σήµανση
αξιοθέατων και µνηµείων (φυσικών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κλπ) που δεν
έτυχαν χρηµατοδότησης από άλλες πηγές κατά το παρελθόν.
Ειδικότερα, η δράση εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων προστασία και ανάδειξη στοιχείων του
τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1), προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2), προστασία και
ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6) και ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της
περιοχής (ΕΣ7).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-1, 313-3 &4, 323-2 και 323-4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από ορισµένους ΟΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 επενδύσεις
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-3

ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους δικαιούχους στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ. ενισχυόµενες
επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης,
έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την εφαρµογή της
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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

150.000

∆ηµόσια
∆απάνη

150.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

8,86%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

3,12%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της δηµιουργίας υποδοµών και συνθηκών για την
άσκηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων από τους επισκέπτες προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να
αµβλυνθεί το φαινόµενο της περιορισµένης διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.
Ο προϋπολογισµός της δράσης εκτιµάται ως επαρκής για τη χρηµατοδότηση των επιλέξιµων
παρεµβάσεων βάσει του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.
Ειδικότερα, η δράση εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της κινητικότητας στο
εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7), προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2), προστασία
και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1) προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού
περιβάλλοντος (ΕΣ6)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-2 και 323-1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από έναν ΟΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-4

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων δηµοτικών ή συλλογικών φορέων για την προβολή και
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής όπως τα φυσικά αξιοθέατα, τα ιδιαίτερα
στοιχεία του πολιτιστικού της περιβάλλοντος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα κλπ.
Ειδικότερα µέσω της δράσης θα ενισχυθούν παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν στην
προβολή/προώθηση µέσω κλασσικών µεθόδων (έντυπες εκδόσεις, συµµετοχές σε εκθέσεις κλπ)
αλλά και µέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να διασφαλίζεται
η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Οι παρεµβάσεις αυτές θα αφορούν στη συγκέντρωση,
επεξεργασία και προβολή του πληροφοριακού υλικού µέσω κατάλληλου εξοπλισµού (π.χ. οθόνες
αφής, γιαντοοθόνες, sites κλπ) σε επιλεγµένα σηµεία/χώρους (ιστοσελίδες ∆ήµων, κέντρα
τουριστικής προβολής, κλπ).
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους δικαιούχους στην οποία εκτός των λεπτοµερειών σχετικά µε το είδος και το ύψος της
παρεχόµενης ενίσχυσης καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου
και παραλαβής των πράξεων θα παρουσιάζονται λεπτοµερώς και οι επιλέξιµες ενέργειες προς
χρηµατοδότηση. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

145.000

∆ηµόσια
∆απάνη

101.500

Ιδιωτική
Συµµετοχή

43.500

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

5,99%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

2,11%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής και
αποσκοπεί στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διάχυση πληροφοριών που αφορούν στο
περιβάλλον και τις εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή παρέµβασης προκειµένου να
ενηµερώνονται οι επισκέπτες και οι κάτοικοί της.
Ο προϋπολογισµός της δράσης εκτιµάται ως επαρκής για τη χρηµατοδότηση των επιλέξιµων
παρεµβάσεων βάσει του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.
Ειδικότερα, η δράση εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων προστασία και ανάδειξη στοιχείων του
τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1) προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6),
ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7), ενίσχυση της δικτύωσης των
επιχειρήσεων (ΕΣ3) και προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-1 &2, 321-3, 322-1 ως 3 323-1&2 και 323-4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση θεωρείται καινοτόµος καθώς µε τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
που θα αξιοποιηθούν για την συνεχή συγκέντρωση, επεξεργασία και προβολή της πληροφόρησης για
στοιχεία και δρώµενα που αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης δύναται να επιτευχθούν
όχι µόνο οικονοµίες κλίµακας αλλά και πληρέστερη ενηµέρωση των επισκεπτών ανεξαρτήτως της
περιοχής που βρίσκονται.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τοπικούς συλλογικούς φορείς
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-5

I∆ΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 € καθώς και η δυναµικότητα των υποδοµών η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
Επιπλέον Επιπλέον, οι υποδοµές διανυκτέρευσης και οι λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις θα
υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-42009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) 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΄ επέκταση. ( Περιορισµός ΠΑΑ 2007-2013 )
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

2.457.143

∆ηµόσια
∆απάνη

860.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

50,78%

1.597.143

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

17,88%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της διαφοροποίησης
του τουριστικού προϊόντος καθώς και οι δυνατότητες για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού.
Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανής η σκοπιµότητα της ενίσχυσης δράσεων που έχουν ως αντικείµενο
τη δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών (στην προκειµένη περίπτωση υποδοµών φιλοξενίας και
διανυκτέρευσης) για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Εξάλλου η συγκεκριµένη δράση ευθυγραµµίζεται πλήρως µε το στόχο ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών
συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού) καθώς ένα σηµαντικό τµήµα του
πληθυσµού υποαπασχολείται ή βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας, καθώς και µε τον στόχο ΕΣ 2
(προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα). Επιπλέον η δράση µπορεί να λειτουργήσει
συµπληρωµατικά ως προς την επίτευξη των στόχων ΕΣ7 (Ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό
της περιοχής) και ΕΣ8 (Προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων)
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της ∆ράσης εκτιµάται ως επαρκής για την κάλυψη του αναµενόµενου
επενδυτικού ενδιαφέροντος τα επόµενα έτη λαµβάνοντας υπόψη το εκδηλωθέν µέχρι σήµερα
ενδιαφέρον
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. Οι ενισχυόµενες
επενδύσεις µπορούν να θεωρηθούν ως οριζόντιες επενδύσεις µε τη λογική ότι µπορούν να καλύψουν
ανάγκες φιλοξενίας και διανυκτέρευσης επισκεπτών µε ποικίλα εναλλακτικά ενδιαφέροντα
(πολιτιστικά, θρησκευτικά, οικολογικά, αγροτικά). Οι πόροι από τους οποίους «πηγάζουν» τα
ενδιαφέροντα αυτά (θρησκευτικά µνηµεία, µουσειακοί χώροι, κτίσµατα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής,
αµπελώνες/οινοποιεία κλπ) είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και ως εκ τούτου
εκτιµάται ότι δεν πρέπει να τεθούν περιορισµοί/δυσκολίες που να προκύπτουν από µεγάλες
αποστάσεις από τους πόλους έλξης των επισκεπτών.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 3, 311-5, 311-7, 312-1 ως 3 και 313-6 &7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από την bottom up διαδικασία διαπιστώθηκε ενδιαφέρον για την ανάληψη ορισµένων τέτοιων
επενδύσεων.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
5 επενδυτικά σχέδια

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-6 Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΨΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό κόστος

497.143

∆ηµόσια
∆απάνη

174.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

323.143

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆
του Υποµέτρου 31

10,27%

∆.∆ σε σχέση µε
∆.∆.του Μέτρου 41

3,62%

τη

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη λογική της τόνωσης της τοπικής µικρο-επιχειρηµατικότητας και
στοχεύει στην άµβλυνση του προβλήµατος της υποαπασχόλησης. Επιπλέον συµβάλλει στη
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.
Με την παρούσα δράση προωθείται κυρίως η επίτευξη του στόχου ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών
συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού) και δευτερευόντως οι στόχοι ΕΣ7
(Ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής) και ΕΣ8 (Προώθηση της κατανάλωσης
τοπικών προϊόντων).
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της ∆ράσης εκτιµάται ως επαρκής για την κάλυψη του αναµενόµενου
επενδυτικού ενδιαφέροντος τα επόµενα έτη
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. Ωστόσο θα προβλεφθεί ειδική
πριµοδότηση για επενδυτικά σχέδια από ∆∆ 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.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 3, 311-5, 311-7, 312-1 ως 3, 313-5και 313-7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση αυτή καθ’εαυτή δε θεωρείται καινοτόµος ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να
δηµιουργηθούν στα πλαίσια των επενδύσεων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις συζητήσεις που έγιναν µε τον τοπικό πληθυσµό διαπιστώθηκε η προοππτική ίδρυσης ή και
εκσυγχρονισµού περιορισµένου αριθµού τέτοιων επιχειρήσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
4 επενδυτικά σχέδια.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-7 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση επενδύσεων από ιδιωτικούς φορείς που αοφορούν στη
δηµιουργία και εσκυγχρονισµό που επιχειρήσεων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισµού. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως αντικείµενο την ενηµέρωση
επισκεπτών και υποψηφίων επισκεπτών για τις δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού στην
περιοχή παρέµβασης, τις διαθέσιµες υποδοµές (περίοδος λειτουργίας, προσφερόµενες δυνατότητες
και δραστηριότητες κλπ), τη διατύπωση προτάσεων για τη διαµόρφωση του προγράµµατος
διακοπών σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των τουριστών, την παροχή διευκολύνσεων για κρατήσεις,
κλπ.
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
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ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

80.000

∆ηµόσια
∆απάνη

28.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

52.000

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

1,65%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

0,58%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη λογική της τόνωσης της τοπικής µικρο-επιχειρηµατικότητας και
στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος παρέχοντας
επαγγελµατική πληροφόρηση για το πλέγµα των υποδοµών, συνθηκών και δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή παρέµβασης.
Με την παρούσα δράση προωθείται η επίτευξη του στόχου ΕΣ5 (δηµιουργία ευκαιριών
συµπληρωµατικής απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού) καθώς και των στόχων της ανάδειξης
στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΕΣ6 και ΕΣ1) και της προσέλκυσης
επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2)
Η χαµηλή χρηµατοδοτική βαρύτητα που αποδίδεται στη δράση οφείλεται στο µικρό µέγεθος του
εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος που υπάρχει στην παρούσα φάση το οποίο δεν έχει οδηγήσει
ακόµα σε µεγάλες ανάγκες για τη δηµιουργία γραφείων οργάνωσής του.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 3, 311-5, 311-7, 312-1 ως 3 και 313-5 & 6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση µπορεί να θεωρηθεί καινοτόµος ανάλογα µε το βαθµό διείσδυσης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στα γραφεία αυτά για την παροχή πληροφόρησης προς τους
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δυνητικούς επισκέπτες
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τις συζητήσεις που έγιναν µε τον τοπικό πληθυσµό διαπιστώθηκε η προοππτική ανάληψης
µικρού αριθµού τέτοιων πρωτοβουλιών.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-8

Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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
Για την υλοποίηση της δράσης θα δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆
του Υποµέτρου 313

8,86%

428.572

150.000

278.572

∆.∆ σε σχέση µε τη
∆.∆.του Μέτρου 41

3,12%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη λογική της τόνωσης της τοπικής µικρο-επιχειρηµατικότητας και
στοχεύει στον περιορισµό της υποαπασχόλησης, στην αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της
περιοχής και στην καλύτερη γνωριµία των επισκεπτών µε τις µεθόδους/τεχνικές παραγωγής τοπικών
προϊόντων.
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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.
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης αντανακλά το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της µορφής αυτής στην περιοχή παρέµβασης.
Με την παρούσα δράση προωθείται η επίτευξη των στόχων ΕΣ2 (Προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά
ενδιαφέροντα), ΕΣ7 (Ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής) και ΕΣ8 (Προώθηση
της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων) .
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 311-1 ως 3, 311-5, 311-7, 312-1 ως 3, και 313-5 ως 7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δεν θεωρείται ως καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Από τη δηµόσια διαβούλευση διαπιστώθηκε ενδιαφέρον για τη δηµιουργία/εκσυγχρονισµό µικρού
αριθµού τέτοιων επιχειρήσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
3 επενδυτικά σχέδια.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L313-9

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων υφιστάµενων επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας»
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 δηµοσιευθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους υποψήφιους επενδυτές στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες (π.χ.
ενισχυόµενες επενδύσεις, είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης, επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες
αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των πράξεων κλπ) και κατά την
εφαρµογή της 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 το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

142.858

∆ηµόσια
∆απάνη

50.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 313

2,95%

1,04%

92.858

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆.του
Μέτρου 41

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό σύστηµα της περιοχής
παρέµβασης είναι ιδιαίτερα περιορισµένη µε µοναδικές εξαιρέσεις την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας για τη θέρµανση νερού (ηλιακοί θερµοσίφωνες) σε οικίες και σε αρκετά ενοικιαζόµενα
δωµάτια και ξενοδοχειακά καταλύµατα.
Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την υποκατάσταση της καταναλισκόµενης ενέργειας από συµβατικές
πηγές µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές µε την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων. Ο
προϋπολογισµός θεωρείται ως επαρκής για την κάλυψη του ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που
θεωρούνται επιλέξιµες στα πλαίσια της παρούσας δράσης.
Η παρούσα δράση συµβάλλει έµµεσα στην επίτευξη του στόχου ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των τοπικών προϊόντων (ΕΣ4) και εν µέρει στην επίτευξη του στόχου της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος (ΕΣ6).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 312-4, 123Α, 312-3, και 312-5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η υποκατάσταση συµβατικών πηγών ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία µε ΑΠΕ θεωρείται ως
παραγωγική καινοτοµία η οποία συµβάλλει στην εξοικονόµηση κόστους
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένο
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 επενδυτικά σχέδια
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L321

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Η συγκεκριµένη παρέµβαση έχει ως στόχευση την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων
της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού καθώς
και την παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσµό που σχετίζονται άµεσα µε µε
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των
περιοχών καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή παρέµβασης το
παραγωγικό σύστηµα της γεωργίας διαρθρώνεται κυρίως γύρω από την καλλιέργεια της ελιάς και της
αµπέλου και διακρίνεται για τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων η οποία
προκύπτει από το µικρό µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, τον κατακερµατισµό του κλήρου και
την απουσία επαρκούς γεωργικής εκπαίδευσης. Με το παρόν υποµέτρο και ειδικότερα µε την πρώτη
του δράση επιχειρείται µια µικρή συµβολή στην άµβλυνση των διαρθρωτικών προβληµάτων της
γεωργίας και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται µε την προσβασιµότητα στις αγροτικές
εκµεταλλεύσεις και τη βελτίωση του επιπέδου άρδευσης τους.
Σηµαντικό στοιχείο της περιοχής παρέµβασης αποτελεί η πολιτιστική κληρονοµιά της η οποία είναι
έκδηλη σε πολλές πτυχές της καθηµερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής. Στην περιοχή
δραστηριοποιούνται πλήθος πολιτιστικών συλλόγων και πραγµατοποιείται µεγάλος αριθµός
πολιτιστικών εκδηλώσεων µέσω των οποίων επιχειρείται η διάσωση και ανάδειξη της κληρονοµιάς
αυτής καθώς και η ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Με το παρόν υποµέτρο επιχειρείται η
στοχευµένη υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στη διατήρηση της συλλογικής µνήµης
και συντελούν στην ενίσχυση των δεσµών των κατοίκων µε τις περιοχές που διαβιούν
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί κυρίως τον γενικό στόχο 1 (ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής) και
ειδικότερα τους εξής ειδικούς στόχους: προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού
(ΕΣ1), προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2) προστασία και ανάδειξη στοιχείων
φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6), ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7) και
προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων (ΕΣ8)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

1.160.000 €

∆ηµόσια
∆απάνη

1.105.000 €

Ιδιωτική
Συµµετοχή

Συν. Κόστος Υποµέτρου 321 σε
σχέση µε το Συν. Κόστος του
Τ.Π

10,25%

55.000 €

∆∆ Υποµέτρου 321 σε σχέση µε
τη ∆∆ του Τ.Π

18,89%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις
L321-1

Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας όπως: µικρά εγγειοβελτιωτικά έρ α, έργα
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διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
L321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,
χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

L321-3

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

Ακολούθως παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για κάθε µια από τις προαναφερθείσες δράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L321-1

ΈΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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.
Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ της περιοχής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος όπου θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης,
παρακολούθησης και παραλαβής των έργων αυτών. Ειδική σηµασία θα αποδοθεί στην τεκµηρίωση
από τους ενδιαφερόµενους ΟΤΑ της συσχέτισης των εν λόγω έργων µε τη λογική και τις στοχεύσεις
του τοπικού προγράµµατος Leader. Επιπρόσθετα κατά την εφαρµογή 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 έργων της δράσης αυτής αποτελεί το συνολικό τους κόστος
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

640.000

∆ηµόσια
∆απάνη

640.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 321

57,92%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

13,31%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα
δυσχεραίνεται από την απουσία κατάλληλων έργων υποδοµών µέσω των οποίων µπορούν να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Για την κάλυψη των αναγκών σε
έργα υποδοµών οι ΟΤΑ α βαθµού ως δικαιούχοι µπορούν να αιτηθούν χρηµατοδότηση τέτοιων
έργων από Μέτρα του Άξονα 1 ή από άλλες πηγές. Το ποσό που διατίθεται για την υλοποίηση
τέτοιων έργων στην παρούσα δράση αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση µικρών έργων που
τεκµηριωµένα θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και ειδικότερα στην
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προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α βαθµού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε άλλες οι οποίες συµβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας
προς το εσωτερικό της περιοχής (ενδεικτικά δράσεις 313-2 και 3 και 322-1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δεν θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
‘Εχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ της περιοχής
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
2 παρεµβάσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L321-2 ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΕΓΓΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΟΘΗΚΕΣ , Ω∆ΕΙΑ Κ.Λ.Π
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων που αφορούν στην ενίσχυση και αναβάθµιση των
συλλογικού χαρακτήρα υποδοµών παροχής υπηρεσιών πολιτισµού και ψυχαγωγίας προς
εξυπηρέτηση του τοπικοού πληθυσµού (όπως δηµιουργία, επέκταση, αποκατάσταση κέντρων
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικών βιβλιοθηκών , ωδείων,χώρων άσκησης
πολιτιστικών & ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κλπ
Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα
ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης και
παραλαβής των έργων αυτών. Ειδική σηµασία θα αποδοθεί στην τεκµηρίωση από τους εν δυνάµει
δικαιούχους της συσχέτισης των εν λόγω έργων µε τη λογική και τις στοχεύσεις του τοπικού
προγράµµατος Leader. Επιπρόσθετα κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς
ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή
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του Άξονα 4 του ΠΑΑ
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των έργων της δράσης αυτής αποτελεί το συνολικό τους κόστος
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

300.000

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

300.000

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 321

27,15%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

6,24%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση µε τη λογική της βελτίωσης του επιπέδου παροχής βασικών
υπηρεσιών προς τον πληθυσµό της περιοχή παρέµβασης.
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης εκτιµάται ότι είναι επαρκής για τη χρηµατοδότησηση 2-3
παρεµβάσεων σε χώρους µε στόχο τη βελτίωσή τους προκειµένου να λειτουργήσουν ως χώροι
ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-4, 321-3 και 322-2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δεν θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τους εν δυνάµει δικαιούχους
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L321-3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΣΤΟΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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
κατοίκων µε τις περιοχές που διαβιούν.
Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα
ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης και
παραλαβής των έργων αυτών. Επιπρόσθετα κατά την εφαρµογή 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 έργων της δράσης αυτής αποτελεί το συνολικό τους κόστος
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

220.000

∆ηµόσια
∆απάνη

165.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

55.000

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 321
∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

µε

τη

∆.∆.του

14,93%

3,43%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης δραστηριοποιείται πλήθος φορέων µε αντικείµενο την προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προαγωγή της συλλογικής µνήµης µέσω εκδηλώσεων και
παραστάσεων, την έκθεση προς ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών ιστορικού
υλικού κλπ.
Σε ένα τόσο πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον είναι προφανές ότι η χρηµατοδότηση δράσεων
ενίσχυσης πολιτιστικών φορέων πρέπει να είναι ιδιαίτερα στοχευµένη και να αποφεύγεται η
χρηµατοδότηση ευκαιριακών δραστηριοτήτων που δε συµβάλλουν στην προαγωγή του τοπικού
πολιτιστικού στοιχείου.
Με βάση τα προαναφερόµενα εξυπακούεται ότι η κύρια στόχευση της παρούσας δράσης είναι η
προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1) και κατ’επέκταση η προσέλκυση
επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2) ενώ εκτιµάται ότι η χρηµατοδοτική βαρύτητα που έχει
αποδοθεί στην παρούσα δράση είναι επαρκής για τη χρηµατοδότηση τέτοιων στοχευµένων
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παρεµβάσεων.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 321-2, 322-1 ως 3, 313-2 και 313-4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δεν θεωρείται καινοτόµος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
3 παρεµβάσεις
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L323

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Οι παρεµβάσεις που εντάσσονται στο παρόν υποµέτρο αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους καθώς και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου.
Η περιοχή παρέµβασης αν και δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία περιοχών υψηλής
περιβαλλοντικής & αισθητικής αξίας περιλαµβάνει ορισµένες περιοχές µε µικρότερη περιβαλλοντική
αξία αλλά µε ιδιαίτερη αισθητική αξία που διακρίνονται για την ποικιλοµορφία των φυσικών τους
τοπίων καθώς και για την παρουσία σηµαντικών στοιχείων αγροτικής κληρονοµιάς. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν ή δύνανται να αποτελέσουν στην περίπτωση που αναδειχθούν και αξιοποιηθούν
κατάλληλα πόλους έλξης επισκεπτών µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που επιθυµούν να αναπτύξουν
εναλλακτικές δραστηριότητες αναψυχής
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Το Υποµέτρο εξυπηρετεί κυρίως τον γενικό στόχο 1 (ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής) και
ειδικότερα τους εξής ειδικούς στόχους: προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού
(ΕΣ1), προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2) προστασία και ανάδειξη στοιχείων
φυσικού περιβάλλοντος (ΕΣ6) και ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής (ΕΣ7).
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Συνολικό
κόστος

∆ηµόσια
∆απάνη

Ιδιωτική
Συµµετοχή

308.000 €

288.000 €

20.000 €

Συν. Κόστος Υποµέτρου 323 σε
σχέση µε το Συν. Κόστος του
Τ.Π

2,72%

∆∆ Υποµέτρου 323 σε σχέση µε
τη ∆∆ του Τ.Π

4,92%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι εξής δράσεις
L323 -1

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε
τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές Natura 2000

L323 -2β

∆ατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά
(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

L323 Γ

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου

L323 ∆

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

Ακολούθως παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για κάθε µια από τις προαναφερθείσες δράσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L323-1

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων για τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση
περιοχών µε προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές Natura 20005. Οι
παρεµβάσεις αυτές δύνανται να αφορούν στη βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
όπου θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης
και παραλαβής των έργων αυτών. Επιπλέον σηµειώνεται ότι κατά την εφαρµογή 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.
Οι παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένες και συµβατές µε τη σχετική εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και µε τις τυχόν υπάρχουσες ειδικές περιβαλλοντικές και διαχειριστικές
µελέτες. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση περιοχών Natura για τις οποίες έχει εκπονηθεί ΕΠΜ ή
∆ιαχειριστικό Σχέδιο θα πρέπει όλες οι προτεινόµενες παρεµβάσεις να είναι σύµφωνες µε τους όρους
και περιορισµούς που αυτές θέτουν.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των παρεµβάσεων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

70.000

∆ηµόσια
∆απάνη

70.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 323

24,31%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

1,46%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή παρέµβασης απαντάται µια ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία τοπίων και περιοχών που
συνιστούν υφιστάµενους ή εν δυνάµει πόλους προσέλκυσης επισκεπτών µε αυξηµένη περιβλλοντική
ευαισθησία.
Οι
περιοχές
αυτές
αφενός
χρήζουν
προστασίας/διατήρησης
/αποκατάστασης/αναβάθµισης προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της περαιτέρω υποβάθµισης
τους αλλά πολύ περισσότερο προκειµένου να συνεχίσουν να αποτελούν ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της περιοχής παρέµβασης.
Στο πλαίσιο αυτό ο προϋπολογισµός που περιλαµβάνεται στην παρούσα δράση αποσκοπεί στη
χρηµατοδότηση της υλοποίησης µικρών παρεµβάσεων (διαµόρφωση θέσεων θέας, καθαρισµός
µονοπατιών (από φερτά υλικά, φυτά που αναπτύσσονται εντός της διαδροµής) φυτεύσεις, έργα
αποφυγής διάβρωσης κλπ) και εκτιµάται ότι συµβάλλει σε ικανοποιητικό βαθµό στην επίτευξη του
5

Στην περιοχή παρέµβασης δεν περιλαµβάνονται περιοχές Natura 2000
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στόχου ΕΣ6 (Προστασία και ανάδειξη στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος) καθώς και του στόχου ΕΣ2
(προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµοσίου χαρακτήρα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-3&4 και 323-3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος. Ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας δύναται να εµπεριέχονται στις
παρεµβάσεις που θα προταθούν για χρηµατοδότηση από τους δικαιούχους.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διάφορους ΟΤΑ και αγροτικούς συλλόγους
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L323-2β
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων για τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και πιο συγκεκριµένα διάφορες ανθρώπινες
κατασκευές που χρησιµοποιούνταν κατά το παρελθόν για την άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων
(π.χ. γεφύρια, µύλοι (ανεµόµυλοι, νερόµυλοι), λιοτρίβια, πατητήρια κλπ) οι οποίες πλέον έχουν
χάσει σε µεγάλο βαθµό τη χρηστική τους αξία ωστόσο δεν παύουν να αποτελούν στοιχεία που
προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία στην αγροτική ύπαιθρο.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
όπου θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης
και παραλαβής των έργων αυτών ενώ κατά την εφαρµογή 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 παρεµβάσεων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € καθώς επίσης η διατήρηση της µη παραγωγική τους
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δραστηριότητας και η µη χρησιµοποίησή τους ως κατοικίες
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

80.000

∆ηµόσια
∆απάνη

60.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

20.000

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 323

20,83%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

1,25%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή παρέµβασης αποτελεί µια περιοχή της οποίας η τοπική οικονοµία παραδοσιακά
στηρίζονταν στη γεωργική δραστηριότητα πριν από το µετασχηµατισµό που επέβαλε η ανάπτυξη
του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό είχαν δηµιουργηθεί αρκετές ανθρώπινες
κατασκευές µε στόχο τη διεξαγωγή των γεωργικών εργασιών οι οποίες στην πορεία
εγκαταλείφθηκαν. Η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση των στοιχείων αυτών εκτιµάται ότι
ιδιαίτερης σηµασίας καθώς µέσω αυτών προσδιορίζεται η ιστορική συνέχεια της τοπικής οικονοµίας.
Η παρούσα δράση εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων ΕΣ1 (προστασία και ανάδειξη στοιχείων του
τοπικού πολιτισµού), ΕΣ2 (προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα) και ΕΣ7 (Ενίσχυση της
κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής), η δε χρηµατοδοτική βαρύτητα που έχει δοθεί στον
άξονα είναι αντιπροσωπευτική της συµβολής των στοιχείων αυτών στην διαµόρφωση της
ταυτότητας της περιοχής και του εκδηλωµένου ενδιαφέροντος για την προστασία και αναβάθµιση
τους.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµοσίου χαρακτήρα
καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 323-4 και 313-2 & 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος. Ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας δύναται να εµπεριέχονται στις
παρεµβάσεις που θα προταθούν για χρηµατοδότηση από τους δικαιούχους.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διάφους ΟΤΑ καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
L323-3

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση αφορά στην ενίσχυση παρεµβάσεων για τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση του
τοπίου της υπαίθρου. Στις παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται έργα αποκατάστασης περιβαλλοντικά
υποβαθµισµένων περιοχών (π.χ λατοµεία, πρώην χωµατερές κα), δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη
κλπ.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
όπου θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης
και παραλαβής των έργων αυτών ενώ κατά την εφαρµογή 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 παρεµβάσεων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

50.000

∆ηµόσια
∆απάνη

50.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 323

17,36%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

1,04%

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή παρέµβασης όπως αναφέρεται και σε άλλα τεχνικά δελτία αποτελεί µια περιοχή µε
αξιόλογο φυσικό πλούτο που αποτελεί έναν από τους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών. Μέσω των
παρεµβάσεων αυτής της κατηγορίας εξυπηρετείται ο στόχος ΕΣ 6 (προστασία και ανάδειξη στοιχείων
φυσικού περιβάλλοντος) στα πλαίσια µιας κοινωνίας πολιτών µε αυξανόµενη περιβαλλοντική
ευαισθησία καθώς και η προσέλκυση επισκεπτών µε µε ειδικά ενδιαφέροντα (ΕΣ2)
Ο διαθέσιµος προϋπολογσµός για τις παρεµβάσεις της παρούσας δράσης
εκτέλεση έργων µε βάση το εκδηλωµένο ενδιαφέρον

είναι επαρκής για την

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµοσίου χαρακτήρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-3 και 323-4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση δε θεωρείται καινοτόµος. Ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας δύναται να εµπεριέχονται στις
παρεµβάσεις που θα προταθούν για χρηµατοδότηση από τους δικαιούχους.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διαφόρους ΟΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
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 ∆ΡΑΣΗΣ
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.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
όπου θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες αξιολόγησης των προτάσεων, χρηµατοδότησης, παρακολούθησης
και παραλαβής των έργων αυτών ενώ κατά την εφαρµογή 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 παρεµβάσεων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Συνολικό
κόστος

108.000

∆ηµόσια
∆απάνη

108.000

Ιδιωτική
Συµµετοχή

0

∆.∆ σε σχέση µε τη ∆.∆ του
Υποµέτρου 323

37,50%

∆.∆ σε σχέση
Μέτρου 41

2,25 %

µε

τη

∆.∆.του

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην 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.
Με την παρούσα δράση εξυπηρετείται ο ΕΣ 1 (Προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού
πολιτισµού) ΕΣ 2 (Προσέλκυση επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα) και ΕΣ7 (Ενίσχυση της
κινητικότητας στο εσωτερικό της περιοχής)
Ο διαθέσιµος προϋπολογσµός για τις παρεµβάσεις της παρούσας δράσης
εκτέλεση ενός τέτοιου έργου

είναι επαρκής για την

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέµβασης
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και
Νοµικά Πρόσωπα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις 313-2, 322-2και 323-1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ /
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Η δράση θεωρείται καινοτόµος µε την έννοια της ριζικής µεταβολής της χρηστικότητας ενός χώρου
παράλληλα µε τη διατήρηση της βασικής του διαµόρφωσης η οποία παράλληλα µε την έκεθση
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναδεικνύει και την πρότερη λειτουργία του.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ “BOTTOM UP”
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διαφόρους ΟΤΑ και συλλογικούς φορείς
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ)
1 παρέµβαση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ

∆ΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

L123α- Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

1.375.000

550.000

302.500

247.500

825.000

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123

1.375.000

550.000

302.500

247.500

825.000

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής

685.715

240.000

132.000

108.000

445.715

314.286

110.000

60.500

49.500

204.286

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων

428.572

150.000

82.500

67.500

278.572

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

371.429

130.000

71.500

58.500

241.429

171.429

60.000

33.000

27.000

111.429

114.286

40.000

22.000

18.000

74.286

137.143

48.000

26.400

21.600

89.143

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311

2.222.860

778.000

427.900

350.100

1.444.860

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων

357.143

125.000

68.750

56.250

232.143

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

285.715

100.000

55.000

45.000

185.715

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

228.572

80.000

44.000

36.000

148.572

142.858

50.000

27.500

22.500

92.858
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L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων
∆ΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312

115.715

40.500

22.275

18.225

75.215

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.130.003

395.500

217.525

177.975

734.503

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία,
περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)
L313-2 Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων

80.000

80.000

44.000

36.000

0

100.000

100.000

55.000

45.000

0

L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

150.000

150.000

82.500

67.500

0

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης

2.457.143

860.000

473.000

387.000

1.597.143

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

497.143

174.000

95.700

78.300

323.143

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισµού
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήσηανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
∆ΡΑΣΗ

80.000

28.000

15.400

12.600

52.000

428.572

150.000

82.500

67.500

278.572

142.858

50.000

27.500

22.500

92.858

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
3.935.716

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
1.592.000

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
875.600

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
716.400

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.343.716

640.000

640.000

352.000

288.000

0

300.000

300.000

165.000

135.000

0

220.000

165.000

90.750

74.250

55.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313

L321-1 Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (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, όπως
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες,ωδεία κ.λπ.
L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή,
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών
∆ΡΑΣΗ
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321

1.160.000

1.105.000

607.750

497.250

55.000

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

0

0

0

0

0

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

0

0

0

0

0

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
0

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0

70.000

70.000

38.500

31.500

0

80.000

60.000

33.000

27.000

20.000

L323-3 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση
περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη)

50.000

50.000

27.500

22.500

0

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

108.000

108.000

59.400

48.600

0

308.000

288.000

158.400

129.600

20.000

10.131.579

4.708.500

2.589.675

2.118.825

5.423.079

∆ΡΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322

L323-1 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήµανση
µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του
εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
L3232β ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41
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