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Σν παξφλ έληππν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ:
ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 εγθξίζεθε απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 29.11.2007 κε ηελ αξηζ. πξση. Δ(2007) 6015
Απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Οη ηραηεγηθοί ηότοη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη:


Δηαηήρεζε θαη βειηίωζε ηες αληαγωληζηηθόηεηας ηες γεωργίας, ηες
δαζοθοκίας θαη ηοσ αγροδηαηροθηθού ηοκέα



Προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος θαη αεηθόρος δηατείρηζε ηωλ θσζηθώλ
πόρωλ



Βειηίωζε ηες ποηόηεηας δωής ζηης αγροηηθές περηοτές θαη ελζάρρσλζε
ηες δηαθοροποίεζες ηες αγροηηθής οηθολοκίας



Δεκηοσργία ηοπηθώλ ηθαλοηήηωλ γηα ηελ απαζτόιεζε θαη ηε
δηαθοροποίεζε ζηης αγροηηθές περηοτές κέζω ηες προζέγγηζες
LEADER

Οη ηέζζεξηο πξναλαθεξζέληεο ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ζπληζηνύλ ηνπο ηέζζεξηο
Άμνλεο ηνπ ΠΑΑ

ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ: «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER»
ΓΔΝΗΚΑ
ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε
νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο
πεξηνρέο. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο "εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο" απφ ηνπηθά
εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο – ΟΣΓ), πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο.

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ LEADER
Οη ηξεηο εθαξκνγέο ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER πεξηνξίζηεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ
παξνπζίαδαλ ηα κεγαιχηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ζε νξεηλέο θαη
κεηνλεθηηθέο.
Ωζηφζν, κεηά ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ θαη παξάιιεια ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ αλάγθε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, αιιά θπξίσο ηελ
αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ, ε πξνζέγγηζε LEADER ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ
ζα αθνξά νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, αιιά θαη πεδηλέο.
εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ LEADER, νη
ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Γεκνηηθά/Σνπηθά Γηακεξίζκαηα
κέρξη 5.000 θαηνίθνπο. Η ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πξέπεη
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 150 θαηνίθσλ αλά km2 .
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Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο
Γεκνηηθψλ/Σνπηθά Γηακεξηζκάησλ κε πιεζπζκφ έσο θαη 10.000 θαηνίθνπο.
Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER ζα πξέπεη
λα δηαθνξνπνηνύληαη γεσγξαθηθά απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ
ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο "ΑΛΙΔΙΑ 2007-2013" θαη λα κελ επηθαιχπηνληαη.
Τπεγξάθε ζηηο 6.6.2010 ε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) (πξνζέγγηζε LEADER) κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Ηπείξνπ Α.Δ. –
Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», σο
Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί θαη ζα πινπνηήζεη ην ηνπηθφ
πξφγξακκα LEADER γηα ηνπο Ννκνχο Ισαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο.
Σν χςνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη εγθξηζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» αλέξρεηαη ζηα 6.150.000,00 επξώ, ελψ ν
ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα μεπεξάζεη ηα 9.000.000,00 επξώ.
Σα ρξνληθά πεξηζψξηα πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη κέρξη ηηο
31.12.2015.
Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΓΗΑ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΗ ΘΔΠΡΩΣΗΑ
Ννκόο Ησαλλίλσλ
Γήκνο Ησαλληηώλ (κόλν ην Γ.Γ. Μαξκάξσλ)
Γήκνο Αλαηνιήο (γηα ην Γ.Γ. Αλαηνιήο εληόο είλαη ε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή)
Γήκνο Κόληηζαο
Γήκνο Μαζηνξνρσξίσλ
Γήκνο Μπηδαλίνπ
Γήκνο Πακβώηηδνο
Γήκνο Πεξάκαηνο (εθηόο ηνπ Γ.Γ. Πεξάκαηνο)
Κνηλόηεηα Αεηνκειίηζαο
Κνηλόηεηα Φνύξθαο
Κνηλόηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ
Ννκόο Θεζπξσηίαο
Γήκνο Ζγνπκελίηζαο (εθηόο ηνπ Γ.Γ. Ζγνπκελίηζαο)
Γήκνο Παξαπνηάκνπ
Γήκνο πβόησλ
Κνηλόηεηα Πέξδηθαο
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ΜΔΣΡΑ ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΞΟΝΑ 4
Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ηξία
κέηξα :


41. ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο:

411. Αληαγσληζηηθφηεηα
413. Πνηφηεηα δσήο / Γηαθνξνπνίεζε


421 Γηαηνπηθή θαη Γηαθξαηηθή πλεξγαζία



431 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απόθηεζε δεμηνηήησλ, εκςύρσζε

ΜΔΣΡΟ 41: «ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο»
Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππνκέηξα:
ΟΜΑΓΑ
ΤΠΟΜΔΣΡΩΝ
Αληαγσληζηηθφηεηα

Πνηφηεηα δσήο /
Γηαθνξνπνίεζε

ΚΩΓΗΚΟ
ΟΜΑΓΑ
411

413

ΤΠΟΜΔΣΡΟ

ΚΩΓΗΚΟ
ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ

L123

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

L311

ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ

L312

Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

L313

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία
θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ

L321

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ

L322

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο

L323
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ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΡΓΑ
Γηα ηα ηδησηηθά έξγα θπζηθώλ πξνζώπσλ ν ππνςήθηνο επελδπηήο
πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ έρεη
ππεξβεί ην 65ν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο. Δπίζεο
λα κελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκόζηνο Τπάιιεινο ή ππάιιεινο ΝΠΓΓ ή
ζηξαηησηηθόο.

L123 – Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ
Αθνξά παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:


L123α – Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ



L123β – Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ

Γξάζε: L123α – Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
Παξέρεηαη ελίζρπζε θαηά ηνκέα σο αθνινχζσο:
ΚΡΔΑ


Γξάζε 1.3.:
Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο
θξεαηνζθεπαζκάησλ.



Γξάζε 1.4.:
Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο
ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο
θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο.



Γξάζε 1.5.:
Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη
παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο
ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.



Γξάζε 1.6.:
Δθζπγρξνληζκφο
–
ζπκπιήξσζε,
ρσξίο
αχμεζε
δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε
βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία – θνλζέξβεο θ.ιπ.).
ΓΑΛΑ



Γξάζε 2.1:
Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην
ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο.



Γξάζε 2.2.:
Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά
πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ ηεο ρψξαο.



Γξάζε 2.4.:
Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ
δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο.
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Γξάζε 2.5.:
Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο.



Γξάζε 2.6.:
Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο
παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ

Απγά:


Γξάζε 3.1.1.:

Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ.



Γξάζε 3.1.2.:
Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ.



Γξάζε 3.1.3:
Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ
πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά.



Γξάζε 3.1.4:
Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη
πξντφλησλ πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή
πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ιπ.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ
κνλάδσλ.
ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΩΑ

Μέιη:


Γξάζε 4.1.:
Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο
κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο –
κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ.



Γξάζε 4.2.:
Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κειηνχ
κφλν ζε νξεηλέο – λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο
ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ.



Γξάζε 4.3.:
Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε
κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ.



ηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο αλσηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα
πεδία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Καλ. 797/2004.
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ



Γξάζε 6.1.:
Δθζπγρξνληζκφο
θαζέησλ
απνζεθεπηηθψλ
δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα.

ρψξσλ



Γξάζε 6.2.:

Δθζπγρξνληζκφο – βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ.



Γξάζε 6.3.:

Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ.



Γξάζε 6.4.:
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ
μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ.



Γξάζε 6.5.:
πκπιήξσζε – εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο
πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ
πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο.



Γξάζε 6.6.:
Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο –
ηππνπνίεζεο ξπδηνχ.
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Γξάζε 6.7.:
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ
κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη
πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο
κεηεγθαηάζηαζε.



Γξάζε 6.8.:
θέληξσλ.

Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ



Γξάζε 6.9.:
πεξηνρέο.

Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο
ΔΛΑΗΟΤΥΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Α) Διαηόιαδν


Γξάζε 7.1.: Διαηνηξηβεία

α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο αχμεζε
δπλακηθφηεηαο κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξψηε χιε.
β)

πγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ.

γ) Ιδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο
απφ βηνινγηθή πξψηε χιε.


Γξάζε 7.2.:
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ
- ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.



Γξάζε 7.3.:
Ιδξχζεηο – επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ
παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο.



Γξάζε 7.4.:
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ
ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.

Β) Άιια Έιαηα


Γξάζε 7.5:
Ίδξπζε – Δπέθηαζε – Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε
δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξειαηνπξγείσλ θαη βηνκεραληψλ
ζπνξειαηνπξγίαο.
ΟΗΝΟ



Γξάζε 8.1.:
Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.



Γξάζε 8.2.:
πγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ
(θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.



Γξάζε 8.3.:

Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο:

α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο
πεξηνρέο
β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο
[Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.


Γξάζε 8.4:
Πξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο
νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο
ηνπο.
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ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ
I. ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο


Γξάζε 9.1.:
Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο,
ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ,
νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ.



Γξάζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ
(απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξνρέο (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο).



Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο,
ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη
μεξψλ θαξπψλ.

II. ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο


Γξάζε 9.7.:

Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ
αθνξά:
 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ,
 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.


Γξάζε 9.8.:
Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια,
δακάζθελα θ.ιπ.)

α) Κνλζεξβνπνηεία – Υπκνί θξνχησλ – Απνμεξακέλα θξνχηα
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ
θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ,
ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά:
- ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ,
- ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ.
Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ
βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ.
β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ
κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά:
- ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ,
- ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ.
γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ)
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο
θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θ.ιπ.).
ε) Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο
καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ.
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ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά:

πθηζηακέλσλ

κνλάδσλ,

- ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ,
- ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
- ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ.


Γξάζε 9.9.:

Μεηαπνίεζε ιαραληθψλ

α) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ,
εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ,
θπξίσο φζνλ αθνξά :
- ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαη
- ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ
β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ή εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ
απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία.


Γξάζε 9.10.:
Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη
αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα
κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη
δσνηξνθψλ.



Γξάζε 9.11.:

Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ.

Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο,
παζηειηψλ, snaks θ.ιπ.


Γξάζε 9.12.:

Μεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ

α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ
κνλάδσλ.
β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο – απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ.
III. ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηώλ


Γξάζε 9.13.:
Δθζπγρξνληζκφο ησλ
ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο.

κνλάδσλ

επεμεξγαζίαο

βξσζίκσλ



Γξάζε 9.14.:
Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο
θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ.



Γξάζε 9.15.:
Μεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ
ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε
δπλακηθφηεηαο.

ΗV. ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ


Γξάζε 9.16.:
Ιδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε, κε ή
ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε
γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ
παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο:

- πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο,
- ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ιπ.
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- άιια λέα πξντφληα
ΑΝΘΖ


Γξάζε 10.1.:
Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο
ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ.

α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη
γιαζηξηθψλ.
β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ.


Γξάζε 10.2.:
Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο –
θέληξα δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ.
ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ



Γξάζε 12.1.:
Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο
ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ


Γξάζε 13.1.:
Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.



Γξάζε13.2.:
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ
ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.

Β. Γηθαηνύρνη
Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαηαη λα πινπνηήζνπλ
επελδχζεηο ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο.
Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο: 50%
Ύςνο επέλδπζεο: έσο 500.000 € ζπλνιηθφ θφζηνο
Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε:
α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρψξεο εθηφο Δ.Δ.
β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο
ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ.
γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ
δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα
ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα
πιαίζηα ησλ ΚΟΑ.
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Γξάζε: L123β – Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
Η δξάζε αθνξά ζε δεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ & ππάγνληαη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ πξσηνγελή
επεμεξγαζία ηνπ μχινπ.
Ωο πξσηνγελή δαζηθά πξντφληα ζεσξνχληαη:
ηξνγγπιή μπιεία όισλ ησλ δηαζηάζεσλ θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ
Καπζόμπια
Φειιόο
Δξηθόξηδα
Η πξσηνγελήο επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δαζηθψλ πξντφλησλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ
παξαγσγή ησλ αθνινχζσλ δαζηθψλ πξντφλησλ:
Πξηζηή μπιεία όισλ ησλ δηαζηάζεσλ θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ εηδώλ
ηύινη ΓΔΖ
ρίδεο, ζηξνγγύιηα, βνπβά
Ξύιν ζξπκκαηηζκνύ
Ξπιάλζξαθεο
Ξπινθπηηαξίλε, Ληγλίλε
Μνξηνζαλίδεο, ηλνζαλίδεο
Δπηθνιιεηά, αληηθνιιεηά, MDF

Β. Γηθαηνύρνη
Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη
ηνπ Καλ(ΔΚ) 800/2008.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο:
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη θαη 200.000€: 50%
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ 200.000€ : 60%
Ύςνο επέλδπζεο: έσο 500.000 € ζπλνιηθφ θφζηνο

L311 – Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:
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Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
δηαλπθηέξεπζεο.

εθζπγρξνληζκνί

κηθξήο

δπλακηθφηεηαο

ππνδνκψλ



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ.



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ,
εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο)



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνχο
θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα
ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε
ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη
ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ).



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο
κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε

Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο
(όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα
θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ.
Β. Γηθαηνύρνη
Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα
ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.
Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο: 60%
Ύςνο επέλδπζεο:
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000€ θαη έσο 40
θιίλεο. εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί),
ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 300.000€.
Σα φξηα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηε δξάζε: «Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα» ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε παξέκβαζε πεξηιακβάλεη θαη ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο. Όζνλ
αθνξά ζηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ.
Λεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη ηάμεηο ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο πνπ επηδνηνύληαη:


Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ
θαηαιχκαηα.



Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ.

ή

δηαηεξεηέσλ

θηηζκάησλ

ζε

ηνπξηζηηθά
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Πξφθεηηαη γηα κνξθή μελνδνρείνπ πνπ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα, ινπηξά θαη
βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα 10 δσκάηηα, 20 θιίλεο Μέγηζηε
δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.


Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ.

Πξφθεηηαη γηα μελνδνρεία, πνπ δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη
παξακνλήο πειαηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη πεξηιακβάλνπλ δηακεξίζκαηα ελφο,
δχν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ κε πιήξεο ινπηξφ θαη κηθξφ καγεηξείν. Διάρηζηε
δπλακηθφηεηα : 20 θιίλεο. Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο.


Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 4 «θιεηδηψλ», ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ

Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.


Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 4 «θιεηδηψλ» ζε ζπγθξφηεκα κέρξη
20 δσκαηίσλ

Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο.


Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο

Οη Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο θαηνηθίεο είλαη κεκνλσκέλεο ή ζε ζεηξά ή ζε
ζπγθξφηεκα

κνλφξνθεο

ή

δπφξνθεο

κνλνθαηνηθίεο

πνπ

έρνπλ

απηνηέιεηα

ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε ε θάζε κία θαη ηδησηηθφηεηα.
Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 530992/87 (ΦΔΚ 557/Β’/87) απφθαζε ηνπ ΔΟΣ, φπσο
ηζρχεη θάζε θνξά.
Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο θαηνηθηψλ 2.
Διάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ 10. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα
λεζηά ηα νπνία έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 1500 θαηνίθνπο.


Σνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο Γ΄ Σάμεο θαη άλσ.

Πεξηνξηζκνί:
ε νηθφπεδα ή γήπεδα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 3 km απφ ηηο αθηέο δελ
επηδνηείηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ
δηακεξηζκάησλ.
ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο δελ επηδνηνύληαη ε ίδξπζε
ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαη ελνηθηαδφκελσλ
επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ.
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ
θαηνηθηψλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ζηα θάησζη Γ.Γ. ηνπ
Ννκνχ Ισαλλίλσλ:
-

Γ.Γ. Μαξκάξσλ ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ.

-

Γ.Γ. Αλαηνιήο, Μπάθξαο θαη Νενθαηζάξεηαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιήο.

-

Γ.Γ. Πεδηλήο, Ακπειεηάο θαη Μπηδαλίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηδαλίνπ.
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*

-

Γ.Γ. Καηζηθάο, Βαζηιηθήο, Γξνζνρσξίνπ, Ηιηφθαιεο,
Κνπηζειηνχ, Λνγγάδσλ θαη Πιαηαληάο ηνπ Γήκνπ Πακβψηηδνο.

-

Γ.Γ. Ακθηζέαο, Κξαλνχιαο θαη Κξχαο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο.

Καζηξίηζεο,

Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο

επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαη ησλ ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ
δηακεξηζκάησλ.

Πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο:
Δπηδνηείηαη κόλν ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο εζηηαηνξίσλ θιαζζηθνχ
ηχπνπ (Πψιεζε γεπκάησλ πξνο επηηφπηα θαηαλάισζε κε πψιεζε πνηψλ πνπ
ζπλνδεχνπλ ηα γεχκαηα, Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.1), ηα παξαδνζηαθά θαθελεία
(Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.2) θαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο κε ηξφθηκα (θέηεξηλγθ) Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 555.2.
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο αηζνπζψλ δεμηψζεσλ,
εζηηαηνξίσλ απηνεμππεξέηεζεο, ηαρείαο εμππεξέηεζεο (θαζη – θνπλη), εζηηαηνξίσλ
πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα, θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα,
ζάληνπηηο θιπ, πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.1).
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο δαραξνπιαζηείσλ
(Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.2).
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κπαξ, ζλαθ - κπαξ,
λπρηεξηλψλ θέληξσλ, λάηη – θιακπ, κππξαξίεο, πακπ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.1).
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαθελείσλ εθηφο ησλ
παξαδνζηαθψλ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.2).
Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαληίλσλ (Κσδηθφο
ΣΑΚΟΓ 555.1).

L312 – ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:


Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ. Οη ελδεηθηηθνί
θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ.



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη
ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ.



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε. Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο
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ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα
θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ.
Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο
(όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα
θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ.


Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

Β. Γηθαηνύρνη
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ
δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, εθηφο απηψλ πνπ
εληζρχνληαη απφ ηα ππνκέηξα L123 θαη L313 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο: 60%
Ύςνο επέλδπζεο: έσο 300.000 € ζπλνιηθφ θφζηνο
Δηδηθφηεξα, γηα ηε δξάζε ηεο δηθηχσζεο νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο
απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5
επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4. (εάλ ην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνβιέπεη ελέξγεηεο
γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ην χςνο
ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη έσο 100.000 €).

L313 – Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:


Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο,
δηαλπθηέξεπζεο

εθζπγρξνληζκνί

κηθξήο

δπλακηθφηεηαο



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο



Ιδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί γξαθείσλ
πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ.



Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ,
εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο)

νξγάλσζεο,

ππνδνκψλ

πιεξνθφξεζεο

θαη

Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο
(όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα
θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ.
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Β. Γηθαηνύρνη
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ
δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο: 60%
Ύςνο επέλδπζεο:
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη
εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000€ θαη έσο 40
θιίλεο. εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί),
ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 300.000€.

*ΠΡΟΟΧΗ: Ιζτύοσλ οη περηορηζκοί ποσ περηγράθοληαη ζηε δράζε L311:
«Δηαθοροποίεζε προς κε γεωργηθές δραζηερηόηεηες»
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ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ
L313 – Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα:


Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο
(γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο),



ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ,



Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ,



Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ.

Οη αλσηέξσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA 2000.

Β. Γηθαηνύρνη
Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε
θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο:
Γηα ηηο ηξεηο πξψηεο παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη
ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηελ ηέηαξηε
παξέκβαζε «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ
πεξηνρψλ» ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 70%.
Ύςνο επέλδπζεο:
Γηα ηηο δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη κέρξη 300.000€
εθηφο ηεο δξάζεο «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ
πεξηνρψλ» φπνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη κέρξη 100.000€. Σα αλσηέξσ πνζά
είλαη πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε.

L321 – Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:


Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο
πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο).



Υψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη
αιιειεγγχεο, φπσο θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο
βηβιηνζήθεο, σδεία θ.ιπ..
17



Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο
ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο
ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ.

Β. Γηθαηνύρνη
Γηα ηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ.
Γηα ηε δεχηεξε δξάζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη
ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε
αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα
Γηα ηε δξάζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη
άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο:
Γηα ηηο δχν πξψηεο παξεκβάζεηο ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηελ ηξίηε παξέκβαζε «Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο –
ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ,
κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ» ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 75%.
Ύςνο επέλδπζεο:
Όζνλ αθνξά ζηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα
δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο)
ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο 500.000€. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε δξάζε ην
ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο 300.000€. Σέινο γηα ηε δξάζε ησλ πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο 30.000€. Σα αλσηέξσ πνζά είλαη
πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί θνξείο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε.
ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

L322 – Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηώλ
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε ρσξηψλ ζε εθαξκνγή ζπλνιηθήο
κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη φρη ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο.
Δηδηθφηεξα, αθνξά:


βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ



απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ
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Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε χπαξμε
κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο
ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ. Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο, ζα
πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Σν κέηξν δελ εθαξκόδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο.
Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα
βαζηθά δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο).

Β. Γηθαηνύρνη
Γηα ηελ πξψηε δξάζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ.
Γηα ηε δεχηεξε δξάζε, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη λφκηκνη ηδηνθηήηεο ηνπ
αθηλήηνπ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ελίζρπζε.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο:
Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε
δξάζε βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη 60% γηα ηε δξάζε ηεο
απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ.
Ύςνο επέλδπζεο:
Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέξρεηαη έσο 1.000.000 € ζπλνιηθά αλά νηθηζκφ θαη 40.000 €
γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ φςεσλ ηδησηηθψλ θηηξίσλ
ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

L323 – Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο
Α. Πεδίν Δθαξκνγήο
ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο:


Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, φπσο βειηίσζε –
ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο, θαζψο θαη δξάζεηο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.



Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο
βξχζεο, γεθχξηα).



Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία είραλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ην
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παξειζφλ θαη εληζρχνληαη ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκα θαη επηδεηθηηθά (φπσο
κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα).


Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο
απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε
ελδεκηθά είδε).



Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέοεθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

Η πξψηε δξάζε εθαξκφδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura 2000.
Ωο πξνο ηα έξγα ηεο δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α) λα εμαζθαιίδεηαη ε επρεξήο πξφζβαζε ζε απηά,
β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ.
Δπηπιένλ, ηα έξγα ηεο ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) ζα πξέπεη:
α) λα δηαηεξήζνπλ ηε κε παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα,
β) λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη / ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηνηθία.

Β. Γηθαηνύρνη
ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη
ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε
αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
Γηα ηε ηξίηε δξάζε (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα), ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη
άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,
κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, θαζψο θαη θπζηθά θαη
λνκηθά πξφζσπα.

Γ. Ύςνο ελίζρπζεο – πλνιηθό Κόζηνο
Ύςνο ελίζρπζεο:
Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο
ηεο ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) πνπ αλέξρεηαη ζην 75%.
Ύςνο επέλδπζεο:
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 300.000 € εθηφο ηεο
ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) πνπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 200.000 €.
Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά
πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ
δαπάλε είλαη επηιέμηκε.
ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΣΟΜΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ
Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ
Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ
Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά
Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ
Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ
Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. (κε αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίαο)
Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ
Τθαληήξηα
Σαπεηνπξγία
Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο
Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο
Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ
Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή
Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθή
Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ραξηφλη.
Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή μπιάλζξαθα)
Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο
Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ
Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ
Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ
Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ
Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο
Καηαζθεπή εξγαιείσλ
Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ
Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα
Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο
Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ
Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ
Παληνπσιεία
Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ
Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ
Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία
Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο
Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ
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ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ
Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ
Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία

Ο αλσηέξσ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο θαη όρη δεζκεπηηθόο. ε πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο ηνκέαο ή θιάδνο δξαζηεξηνηήησλ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα, ν ππνςήθηνο επελδύηεο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο
από ηελ Ο.Σ.Γ. ην αξγόηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη εθόζνλ έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο).
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηελ :
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ Α.Δ. - Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ
Πι. Πύξξνπ & Μ. Αγγέινπ 1, 453 32 Ησάλληλα
Σει. Kέληξν Δπηθνηλσλίαο 2651036686,2651074187,2651076102
Fax.: 2651033419
Ηζηνζειίδα : www.epirussa.gr
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