ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.∆.):

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Λεωφ. Χαϊνά 93,1ος όροφος, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221026626, 2221089706
Fax.: 2221
077747
E-mail.: anevia@otenet.gr
www.anevia.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
Η Ευρώπη επενδύει στις
αγροτικές περιοχές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

Η προσέγγιση LEADER στην ∆ Προγραµµατική Περίοδο

3

2.

Το τοπικό πρόγραµµα LEADER της Κεντρικής Εύβοιας

3

3.

2.1. Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης

4

2.2. Η περιοχή παρέµβασης

4

2.3. Στόχοι του τοπικού προγράµµατος LEADER

5

2.4. ∆ιάρθρωση του τοπικού προγράµµατος

7

Παρουσίαση των προκηρυσσόµενων δράσεων

8

3.1. ∆ράσεις Υποµέτρου L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 8
3.1.1. ∆ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
8
3.2. ∆ράσεις Υποµέτρου L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
17
3.2.1. ∆ράση L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης
20
3.2.2. ∆ράση L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής
22
3.2.3. ∆ράση L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων
23
3.2.4. ∆ράση L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
25
3.2.5. ∆ράση L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
26
3.2.6. ∆ράση L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
27
3.2.7. ∆ράση L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
µετά την α΄ µεταποίηση
28
3.3. ∆ράσεις Υποµέτρου L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων
3.3.1. ∆ράση L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων
3.3.2. ∆ράση L312-2 Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
3.3.3. ∆ράση L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής µετά την α µεταποίηση
3.3.4. ∆ράση L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
3.3.5. ∆ράση L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικώνεπιχειρήσεων

29
32
33
34
την
35
36

3.4. ∆ράσεις Υποµέτρου L313 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων
38
3.4.1. ∆ράση L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης
38
3.4.2. ∆ράση L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής
41
3.4.3. ∆ράση L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και
προώθησης αγροτικού τουρισµού
42
3.4.4. ∆ράση L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού,ειδικές µορφές
τουρισµού,χώροι αθλοπαιδιών,χώροι γευσινγωσίας)
43
3.4.5. ∆ράση L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
44

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2

1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΣΤΗΝ ∆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
Στα πλαίσια της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου η στρατηγική που έχει υιοθετηθεί για την
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη µέσω της βελτίωσης της

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

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

−

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

−

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

−

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

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρµόζονται τοπικά προγράµµατα µε ολοκληρωµένο και
πολυτοµεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές οι οποίες µπορεί να είναι
ορεινές, µειονεκτικές αλλά και πεδινές αποτελούµενες από ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι
5.000 κατοίκων τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν συνεκτικότητα και οµοιογένεια
Η εκπόνηση και εφαρµογή των τοπικών προγραµµάτων πραγµατοποιείται µέσω της «εκ των κάτω
προς τα άνω προσσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήµατα δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και
δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.
Οι δράσεις της LEADER, περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων, την
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονοµιάς, την αναµόρφωση χωριών, τις
συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π

2. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµόν 155/5.2.2010 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος Leader στην περιοχή της
Κεντρικής Εύβοιας µε φορέα υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος υπεγράφη η από 7/12/2010 σύµβαση µεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και
Υποδοµών και της Ο.Τ.∆.
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2.1. Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης
Ο τοπικός Φορέας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων προκειµένου
να διαχειριστεί τον Άξονα 4 του ΠΑΑ είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1996 και
στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και συλλογικοί φορείς
όλων των τοµέων της οικονοµίας
Για τη διαχείριση του Τοπικού Προγράµµατος LEADER έχει οριστεί κατάλληλο Όργανο Λήψης
Αποφάσεων,
η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π) LEADER στην οποία
εκπροσωπούνται αφενός φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του δηµόσιου τοµέα της περιοχής,
αφετέρου οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (π.χ. ενώσεις αγροτών, γυναικών, νέων)

2.2. Η περιοχή παρέµβασης
Η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης LEADER (περιοχή παρέµβασης) στην Κεντρική Εύβοια
αποτελείται από 10 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα) συνολικής
έκτασης 399,75 km2 και πληθυσµού 24.876 κατοίκων.
∆ήµος

∆ηµοτική
ενότητα

ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

Ανθηδόνος

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αυλίδος

Τοπική
/∆ηµοτική
ενότητα

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

6,3

2.644

Πεδινή

Αφρατίου

43,8

1.394

Μειονεκτική

Φύλλων

35,1

1.419

Ηµιορεινή

Ληλαντίων

Μύτικα

7,35

1.663

Πεδινή

Ερέτριας

Ερέτριας

58,6
399,75

5.969
24.876

Ηµιορεινή

ΣΥΝΟΛΟ

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

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

−

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

−

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

−

Η σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά η οποία παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις της εντός
της περιοχής παρέµβασης ενσωµατώνει πολιτιστικά και πολιτισµικά στοιχεία διαφόρων
περιόδων. Η κληρονοµιά αυτή αξιοποιούµενη κατάλληλα µπορεί να λειτουργήσει ως πόλος
ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου
πολιτιστικών διαδροµών µεταξύ αξιόλογων πολιτιστικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της
Στερεάς Ελλάδας.

2.3. Στόχοι του τοπικού προγράµµατος LEADER
To αναπτυξιακό όραµα που έχει διαµορφωθεί για την περιοχή παρέµβασης συνοψίζεται στο να
καταστεί η περιοχή παρέµβασης
πολυλειτουργικός χώρος που να είναι σε θέση να ανθίσταται και να αφοµοιώνει κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται από το δίπολο Αθήνα – Χαλκίδα
εξασφαλίζοντας την µακροπρόθεσµη ευηµερία των κατοίκων της
Στη βάση του οράµατος αυτού διαµορφώθηκε το τοπικό πρόγραµµα µέσω του οποίου επιδιώκεται η
επίτευξη των ακόλουθων δύο γενικών στόχων:
−

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

−

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

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

Προστασία και ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισµού (ΕΣ1)
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−

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 δικτύωση
επιχειρήσεων (µικρού µεγέθους) για την αξιοποίηση του συγκριτικού 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.
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Η επιλεγείσα στρατηγική
−

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

−

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

−

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

2.4. ∆ιάρθρωση του τοπικού προγράµµατος
Το Τοπικό Πρόγραµµα Leader διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα
−

Μέτρο 41

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης

−

Μέτρο 421

∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία

−

Μέτρο 431
Λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και
εµψύχωση στην περιοχή

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

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων

Οµάδα Υποµέτρων ΙΙ : Βελτίωση της ποιότητας ζωής / ∆ιαφοροποίηση (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
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
3.1. ∆ράσεις Υποµέτρου L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων

3.1.1. ∆ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆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 ποιότητας1 (iv) στη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος της εργασιακής ασφάλειας της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
Όσον αφορά στον πρωτογενή τοµέα ενδιαφέρον παρουσιάζουν η ελαιοκαλλιέργεια µε παραγωγική
κατεύθυνση την παραγωγή ελαιολάδου, η αµπελοκαλλιέργεια µε κατεύθυνση την παραγωγή
τοπικών οίνων, η καλλιέργεια κηπευτικών και από πλευράς ζωϊκής παραγωγής σηµαντική
δραστηριότητα είναι η πτηνοτροφία ακολουθούµενη από όλους τους υπόλοιπους κλάδους
(χοιροτροφία, αιγοπροβατοτροφία κλπ) για την παραγωγή ποικίλων ζωικών προϊόντων (κρέας, αυγά
γάλα, τυρί κλπ).
Μερικές από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης και
εµπορίας των ανωτέρω γεωργικών προϊόντων έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισµού
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισµένο.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα του ελαιολάδου που τυποποιείται είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη και ότι ο κλάδος της οινοποίησης παρουσιάζει µια αυξανόµενη δυναµική
προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν από επιχειρήσεις των κλάδων
αυτών.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 €/σχέδιο.
1

Όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 401/10-03-2010 «Πλαίσιο Εφαρµογής του Άξονα 4: Προσέγγιση
LEADER του ΠΑΑ 2007-2013»
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*Σηµειώνεται δε ότι όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών και τους τοµείς ενίσχυσης
ακολουθείται η υπ΄αριθµ. 4627/152254 Υ.Α (Φ.Ε.Κ 3141Β/10-12-2013) µε θέµα «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της αριθµ. 165386/1386/28.07.2011 (ΦΕΚ 1858/22−08−11/τ.Β) υπουργικής
απόφασης, σχετικά µε τον Καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου
123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 547/17711/12.2.2013
(ΦΕΚ 731/29.03.13/τ.Β΄).
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

638.225,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

957.337,50 €

Συνολικό κόστος

1.595.562,50 €

Ποσοστό ενίσχυσης

40%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

500.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η ∆ράση δύναται να εφαρµοστεί σε όλη τη περιοχή παρέµβασης.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από τη δράση αποκλείεται η ενίσχυση
•

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

•

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

•

επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εµπορίου

•

επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα

•

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

•

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

της

δυναµικότητας

υπερβαίνει

το

ως

άνω

όριο,

τα

επενδυτικά

σχέδια

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

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ


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



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



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



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



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

πλαίσιο

των

δράσεων

που

αφορούν

σε

ιδρύσεις

σφαγείων

ή/και

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


Ίδρυση − επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.



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



Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαoύρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων
γάλακτος.



Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής γιαούρτης και
λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος.



Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός – επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα),
που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

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

µετεγκατάσταση υφισταµένων

µονάδων

 Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά.
 Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται µε
βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα
πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.
4 ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
4.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ
 Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων
µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης − συσκευασίας µελιού.
 Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές – νησιωτικές
περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης
βιολογικού µελιού.
 Ίδρυση – εκσυγχρονισµός – επέκταση − µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ.
 Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία
επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004.
4.2 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η
 Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
 Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
 Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.
 Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
 Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε εγκαταστάσεις
αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.
 Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
 Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών.
 Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων δηµητριακών.
 Συµπλήρωση – εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης και ψύξης.
 Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
 Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης ρυζιού µε
εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης –
συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.
 Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων - ως κόµβοι σύγχρονων
διαµετακοµιστικών κέντρων θεωρούνται όσοι προβλέπονται στο Ν.3333/05 ή στο Γενικό

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

11

Χωροταξικό ή στα δύο κλαδικά Τουρισµού και ΑΠΕ και Βιοµηχανίας ή στα Γ.Π.Σ. Περιοχών ή
ΣΧΟΑΠ ή µε την έκδοση µελέτης και οικοδοµικής άδειας ή όπως ορισθούν στο Χωροταξικό
για τις µεταφορές ή άλλη διάταξη.
 Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
6. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
6.1 Ελαιόλαδο
Α) Ελαιοτριβεία
 Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε
προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
 Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
 Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από
βιολογική πρώτη ύλη.
 Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση
ελαιολάδου,χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.

τυποποιητηρίων

−

συσκευαστηρίων

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

διάρκειας.

Η

παραγωγή

επώνυµων

ποιοτικών,

εµπορεύσιµων

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


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



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


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



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

Η παραγωγή οίνων ποιότητας αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογική Αµπελοκαλλιέργεια µε
πιστοποιηµένη βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε ανάλογη παραγωγή του µεταβατικού σταδίου.Για την
παραγωγή οίνων από προϊόντα Βιολογικής αµπελουργίας απαιτείται η προσκόµιση της πιστοποίησης
του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή συµφωνητικά
µεπιστοποιηµένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας.
8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Ι) Στο επίπεδο της εµπορίας
 Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης
νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
 Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής δυναµικότητας
συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων
µόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
 Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων
συσκευασίας,τυποποίησης,
διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών
οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
ΙΙ) Στο επίπεδο της µεταποίησης

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

τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών.

•

την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.

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




Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων
κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών,λοιπών
φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
•

τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

•

την παραγωγή νέων προϊόντων.

Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην
βιοµηχανικής τοµάτας),βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και
λαχανικών.
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Β.2 Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων
χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά:


τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,



την παραγωγή νέων προϊόντων.

µονάδων

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


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

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


τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,



τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,



την παραγωγή νέων προϊόντων.

Γ) Μεταποίηση λαχανικών




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

στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων

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

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


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



Μεταποίηση σύκων − σταφίδων



Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων.



Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.

ΣΤ) Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών


Εκσυγχρονισµός
δυναµικότητας.

των

µονάδων



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


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

Ζ) Στον τοµέα των Γεωµήλων


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

προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας,

•

τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.

•

άλλα νέα προϊόντα

9 ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ


Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση υφισταµένων
µονάδων.
•

Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και
γλαστρικών.

•

Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.

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

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

3.2. ∆ράσεις Υποµέτρου L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
Στο Υποµέτρο 311 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις
−

L311-1 Ιδρύσεις,
διανυκτέρευσης

επεκτάσεις,

−

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής

−

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων

−

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

−

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά
την α΄ µεταποίηση
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Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υποµέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων
και υποκλάδων σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων, (η αριθµ.
Πρωτ.1100330/1954/∆Μ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών)
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55

Καταλύµατα*

56

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

10.39.22

Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος

10.71.1

Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων

10.72.1

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82.1

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1

Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων

10.83.1

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.89.1

Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισµάτων και ζωµών
κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού

13.20.2

Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων

13.20.3

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες

13.20.4

Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και
άλλων ειδικών υφασµάτων

13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας

14.12.2

Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας

15.12.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών·άλλων
δερµάτινων ειδών

16.10.1

Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης,
µε πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη
εµποτισµένη ξυλεία

16.10.2

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας·
ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια

16.10.3

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων
από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1

Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός
από τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

17.21.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72

Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

18

ΚΑ∆ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών

20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής

25.71.11

Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή
στη δασοκοµία

25.73.2

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

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

28.30.3

Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους

28.30.4

Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων

28.30.6

Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων
προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7

Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8

Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων

28.30.9

Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού·

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1

Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους

31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων

31.09.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών
και καθισµάτων)

32.12.1

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

32.20.1

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

32.20.2

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων

47.11.10.05

Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2

Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.78.89.04

Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης

95.23.1

Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

79.1

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

77.21.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισµού

90.03.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλουςκαλλιτέχνες, εκτός
των καλλιτεχνών του θεάµατος

90.04

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων
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93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.11

Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

96.01

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

3.2.1. ∆ράση L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L311-1
Ι∆ΡΥΣΕΙΣ,
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΙΚΡΗΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση στοχεύει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ενίσχυση της
δυνατότητας της περιοχής για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αξιόλογη πολιτιστική
παράδοση, κλπ).
Η δράση έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δηµιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισµό µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (όπως µικροί ξενώνεςξενοδοχειακές µονάδες, ανεξάρτητες κατοικίες, ενοικιαζόµενα δωµάτια κ.α.) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών/τάσεων εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην περιοχή παρέµβασης. Για την
υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες
δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Η δυναµικότητα των υποδοµών κατάλυσης/διανυκτέρευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
Επιπλέον, οι υποδοµές διανυκτέρευσης και οι λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν
υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/104-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει
κάθε φορά.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

240.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

445.714,29 €

Συνολικό κόστος

685.714,29 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο
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Έως 40 κλίνες
∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες
µεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης.
8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3%
του συνολικού κόστους
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση
κ.λπ.)
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών
δραστηριοτήτων των υποµέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και µόνο για κτίσµατα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιµη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισµού και µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισµού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. ∆απάνες για την εκπόνηση µελετών οι οποίες δεν εφαρµόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αµοιβές προσωπικού, αναλώσιµα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την
προσαρµογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. ∆απάνες συντήρησης των παρεµβάσεων που ενισχύονται.
10. ∆απάνη για τη µελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και
ανάδειξης του οικισµού ή για το σχέδιο αναβάθµισης.
11. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιµων δαπάνες.
12. Προµήθεια εξοπλισµού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουµένων των περιπτώσεων που
τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προµήθεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού από χώρες
της Ε.Ε.
13. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

3.2.2. ∆ράση L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L311-2
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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
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γνωριµίας τους µε στοιχεία της τοπικής κουζίνας.
Η δράση έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δηµιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισµό χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εξοχικά κέντρα διασκέδασης,
καφενεία, αναψυκτήρια κ.α) που λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης του τοπικού πληθυσµού και
των επισκεπτών και ως σηµεία προώθησης τοπικών συνταγών και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων
και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και στην αισθητική
βελτίωση αυτών.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

110.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

204.285,71 €

Συνολικό κόστος

314.285,71 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.2.3. ∆ράση L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L311-3
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ

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

150.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

278.571,43 €

Συνολικό κόστος

428.571,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%
300.000,00 € χωρίς

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

υποδοµές διανυκτέρευσης

600.000,00 € µε
υποδοµές διανυκτέρευσης
∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1 και επιπλέον :
1. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται µε την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήµατος.
Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά µεταποίηση προϊόντων του παραρτήµατος Ι
της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο υποµέτρο 123 και σε ποσοστό µέχρι 30% του
συνολικού κόστους.
2. ∆ηµιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήµατος.
3. ∆ηµιουργία µουσειακού χώρου για έκθεση µηχανηµάτων, εργαλείων και τεχνικών µε στόχο
την ανάδειξη της αγροτικής κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένης κατ΄εξαίρεση της αγοράς
παλαιού εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου στόχου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.2.4. ∆ράση L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆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 τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

130.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

241.428,57 €

Συνολικό κόστος

371.428,57 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική
απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στις ∆ράσεις L311-1 & L 311-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.2.5. ∆ράση L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆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 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.
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 παρατίθεται στην §
3.2).
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

60.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

111.428,57 €

Συνολικό κόστος

171.428,57 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

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

οικοδοµικών,

υδραυλικών

και

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες
µεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης
6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης
7. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης - εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση
των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού κόστους.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.2.6. ∆ράση L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L311-6
Ι∆ΡΥΣΕΙΣ,
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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.
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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
παρατίθεται στην § 3.2)).
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

40.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

74.285,71 €

Συνολικό κόστος

114.285,71 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.2.7. ∆ράση L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L311-7
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
Α'
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

48.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

89.142,86 €

Συνολικό κόστος

137.142,86 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.3. ∆ράσεις Υποµέτρου L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων
Στο Υποµέτρο 312 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις
−

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων

−

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοίεπιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

−

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

−

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

−

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

29

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

ΚΑ∆ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

10.39.22

Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος

10.71.1

Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων

10.72.1

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82.1

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1

Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων

10.83.1

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.89.1

Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισµάτων και ζωµών
κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού

13.20.2

Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων

13.20.3

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες

13.20.4

Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και
άλλων ειδικών υφασµάτων

13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας

14.12.2

Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας

15.12.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών·άλλων
δερµάτινων ειδών

16.10.1

Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης,
µε πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη
εµποτισµένη ξυλεία

16.10.2

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας·
ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια

16.10.3

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων
από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1

Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός
από τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

17.21.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72

Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών

20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
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23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής

25.71.11

Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή
στη δασοκοµία

25.73.2

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

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

28.30.3

Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους

28.30.4

Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων

28.30.6

Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων
προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7

Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8

Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων

28.30.9

Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού·

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1

Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους

31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων

31.09.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών
και καθισµάτων)

32.12.1

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

32.20.1

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

32.20.2

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων

47.11.10.05

Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2

Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.78.89.04

Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης

90.03.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλουςκαλλιτέχνες, εκτός
των καλλιτεχνών του θεάµατος

90.04

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.11

Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

95.23.1

Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

96.01

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
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96.02.12

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

3.3.1. ∆ράση L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L312-1
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ,
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ

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

125.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

232.142,86 €

Συνολικό κόστος

357.142,86 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

32

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου
µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι
δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων,
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ Κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης.
8.

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

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.3.2. ∆ράση L312-2 Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L312-2
Ι∆ΡΥΣΗ,
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

100.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

185.714,29 €

Συνολικό κόστος

285.714,29 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L-312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.3.3. ∆ράση L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆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 παρατίθεται στην § 3.3.) οι οποίες θεωρούνται ως πολύ µικρές
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στην παρούσα δράση
δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123α
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη
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Ιδιωτική συµµετοχή

148.571,43 €

Συνολικό κόστος

228.571,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L-312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L312-4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

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

50.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

92.857,14 €

Συνολικό κόστος
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Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L-312-1
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1

3.3.5. ∆ράση L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικώνεπιχειρήσεων
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L312-5
∆ΙΚΤΥΩΣΗ
ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

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

στη

δικτύωση

οµοειδών

ή

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

40.500,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

75.214,29 €

Συνολικό κόστος

115.714,29 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%
300.000,00 €
ή 100.000,00 € στην

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται ενέργειες
προµήθειας αξοπλισµούή
κατασκευής κτιριακών
εγκαταστάσεων

∆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.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. Ενέργειες ενηµέρωσης, εµψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων - µελών
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτροµηχανολογικός και
λοιπός απαραίτητος εξοπλισµός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νοµικού προσώπου.
3. ∆ηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών,
εξοπλισµός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήµατα διανοµής, αυτοκίνητα
µεταφοράς α' ύλης κ.λπ.
4. Εκπόνηση µελέτης έρευνας της αγοράς, µελέτης µάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και µέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισµού
του έργου
5. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση
του διαδικτύου, συµµετοχή σε εκθέσεις Κ.λπ. του δικτύου και των µελών του.
6. ∆ιοργάνωση διαγωνισµών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρµογών
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως και στη ∆ράση L311-1
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3.4. ∆ράσεις Υποµέτρου L313 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων
Στο Υποµέτρο 313 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις
−

L313-5 Ιδρύσεις,
διανυκτέρευσης

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισµοί

µικρής

δυναµικότητας

υποδοµών

−

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

−

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

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

ΚΑ∆ 2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

55

Καταλύµατα*

56

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

77.21.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισµού

79.1

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

93.11

Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

3.4.1. ∆ράση L313-5 Ιδρύσεις,
υποδοµών διανυκτέρευσης
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

επεκτάσεις,

εκσυγχρονισµοί

µικρής

δυναµικότητας

L313-5
I∆ΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

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

888.220,94 €
1.649.553,17 €
2.537.774,11 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%
600.000,00 €

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο
Έως 40 κλίνες
∆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
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ.
2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες
µεταφοράς και εγκατάστασης.
4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων,
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δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση
τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης.
8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3%
του συνολικού κόστους
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση
κ.λπ.)
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών
δραστηριοτήτων των υποµέτρων L311 και L313 και αποκλειστικά και µόνο για κτίσµατα τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιµη η αγορά ή
επισκευή παλαιού εξοπλισµού και µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισµού του
επενδυτικού σχεδίου.
6. ∆απάνες για την εκπόνηση µελετών οι οποίες δεν εφαρµόζονται κατά την υλοποίηση του
έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αµοιβές προσωπικού, αναλώσιµα
κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την
προσαρµογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. ∆απάνες συντήρησης των παρεµβάσεων που ενισχύονται.
10. ∆απάνη για τη µελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και
ανάδειξης του οικισµού ή για το σχέδιο αναβάθµισης.
11. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιµων δαπάνες.
12. Προµήθεια εξοπλισµού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουµένων των περιπτώσεων που
τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προµήθεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού από χώρες
της Ε.Ε.
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13. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

3.4.2. ∆ράση L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L313-6
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΨΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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.
Η δράση έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στη δηµιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισµό χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εξοχικά κέντρα διασκέδασης,
καφενεία, αναψυκτήρια κ.α) που λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης του τοπικού πληθυσµού και
των επισκεπτών και ως σηµεία προώθησης τοπικών συνταγών και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων
και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και στην αισθητική
βελτίωση αυτών.
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

174.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

323.142,86 €

Συνολικό κόστος

497.142,86 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5

3.4.3. ∆ράση L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης
και προώθησης αγροτικού τουρισµού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆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 αφορούν 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 τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

28.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

52.000,00 €

Συνολικό κόστος

80.000,00 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5

3.4.4. ∆ράση L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L313-8

Ι∆ΡΥΣΕΙΣ,
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΧΩΡΟΙ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ,
ΧΩΡΟΙ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ).
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
Ενδεικτικά, σηµειώνεται ότι τα οινοποιεία της περιοχής στα οποία παράγονται τοπικοί οίνοι και οίνοι
µε ονοµασία κατά παράδοση αποτελούν χώρους όπου µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις µπορούν να
αποτελέσουν χώρους υποδοχής και ξενάγησης επισκεπτών που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις διαδικασίες της οινοποίησης, της παλαίωσης της κρασιών καθώς και χώρους γευσιγνωσίας
συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη του οινικού τουρισµού
Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

150.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

278.571,43 €

Συνολικό κόστος

428.571,43 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%

Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο
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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
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5

3.4.5. ∆ράση L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

L313-9

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση έχει ως στόχο την υποκατάσταση της καταναλισκόµενης ενέργειας από
συµβατικές πηγές µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές µε την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων υφιστάµενων επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις 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 τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι
επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ηµόσια ∆απάνη

50.000,00 €

Ιδιωτική συµµετοχή

92.857,14 €

Συνολικό κόστος

142.857,14 €

Ποσοστό ενίσχυσης

35%

Κοινοτική συµµετοχή (Ποσοστό)

85%

Εθνική συµµετοχή (Ποσοστό)

15%
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Μέγιστος προϋπολογισµός/επενδυτικό σχέδιο

300.000,00 €

∆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
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η δράση θα εφαρµοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Όπως στη ∆ράση L313-5

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

45

