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1η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

LEADER ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ (Ο.Σ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. ΟΣΑ» 

 
το πλαίςιο υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ με τίτλο «Ψθλορείτθσ, ο Μφκοσ εμπνζει 
τθ ηωι» του Άξονα 4 του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογι 
τθσ προςζγγιςθσ LEADER», θ Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ (Ο.Σ.Δ.) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΣΑ καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ  να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για 
ζνταξθ ςτο πρόγραμμα. 
Περιοχι εφαρμογισ των δράςεων, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα πρόςκλθςθ, αποτελεί θ 
περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ LEADER τθσ ΟΣΔ, όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςυνοπτικά παρακάτω :  

 
ΝΟΜΟ Ηρακλείου 

Διμοσ Ζαροφ, Διμοσ Κρουςϊνα, Διμοσ Ροφβα, Διμοσ Συλίςου, Διμοσ Συμπακίου (από το 
Διμο Συμπακίου τα Δ.Δ. Συμπακίου, Βϊρων, Γρθγορίασ, Καμαρϊν, Κλιματοσ,  Λαγολίου,  
Μαγαρικαρίου, Φανερωμζνθσ). 

 
ΝΟΜΟ Ρεθφμνου 

Διμοσ Ανωγείων, Διμοσ Γεροποτάμου, Διμοσ Κουλοφκωνα, Διμοσ Κουρθτϊν, Διμοσ 
ιβρίτου (από το Διμο ιβρίτου τα Δ.Δ. Αποςτόλων, Αμαρίου, Άνω Μζρουσ, Βιςταγισ, 
Βρυςϊν, Γερακαρίου, Ελενϊν, Θρόνου, Καλογζρου, Μζρωνα, Μοναςτθρακίου) και θ 
Κοινότθτα Ζωνιανϊν. 
 
το Δθμοτικό Διαμζριςμα Συμπακίου του Διμου Συμπακίου, μποροφν να υλοποιθκοφν 
δράςεισ του προγράμματοσ μόνο ςτο εκτόσ ςχεδίου τμιμα του. 
θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιοριςμοί ωσ 
προσ τθ χωροκζτθςθ επιμζρουσ δράςεων, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο 
Παράρτθμα I τθσ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ. 
 
Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι 
(υποψιφιοι δικαιοφχοι) να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 41: 
«τρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ» και για τα ακόλουκα  Τπομζτρα  και δράςεισ  : 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ - ΤΠΟΜΕΣΡΑ -

ΔΡΑΕΙ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης (υποψήφιοι επενδυτές) Περιοχής παρέμβασης 

41 τρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 4.959.550       

411 Ανταγωνιστικότητα 1.019.200       

L123 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων 1.019.200       

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1.019.200 50,00% 

Υυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

413 Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 3.940.350       

L311 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 

δραστηριότητες 975.000       

L311-1 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 

δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 325.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. 

Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε όλη την 

περιοχή παρέμβασης πλην των δημοτικών 

διαμερισμάτων και οικισμών. 

• ΔΔ Πανόρμου, 

• ΔΔ Περάματος και 

• τον οικισμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου. 

L311-2 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 

εστίασης και αναψυχής» 180.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον 

εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης και 

αναψυχής, εξαιρούνται 

• το Δημοτικό Διαμέρισμα Πανόρμου και 

• ο οικισμός  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του 

Δήμου Γεροποτάμου. 

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην 

εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενες επενδύσεις 

αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων 

εστίασης. 

L311-3 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επισκέψιμων αγροκτημάτων» 300.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L311-4 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 

(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας) 50.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ - ΤΠΟΜΕΣΡΑ -

ΔΡΑΕΙ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης (υποψήφιοι επενδυτές) Περιοχής παρέμβασης 

L311-5 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων 

οικοτεχνίας ,χειροτεχνίας, παραγωγή ειδών  

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων» 40.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L311-7 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α’ μεταποίηση» 50.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L311-8 

«Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που 

εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 

γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης) 30.000 50,00% 

Υυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L312 

τήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ 

μικρών επιχειρήσεων 620.000       

L312-1 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

βιοτεχνικών μονάδων» 150.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L312-3 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α’ μεταποίηση» 400.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L312-4 

 «Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 

δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 

γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης 30.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L312-5 

«Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων» 40.000 50,00% 

Υυσικά 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. Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 1.113.000       
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ - ΤΠΟΜΕΣΡΑ -

ΔΡΑΕΙ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης (υποψήφιοι επενδυτές) Περιοχής παρέμβασης 

L313-1 

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης  (γραφεία-

περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 190.000 100,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L313-3 

« Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 

αγροτικής υπαίθρου» 31.000 100,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L313-4 

«Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των περιοχών» 77.000 70,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L313-5 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 

δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 600.000 50,00% 

Υυσικά 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 

Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε όλη την 

περιοχή παρέμβασης πλην των δημοτικών 

διαμερισμάτων και οικισμών. 

• ΔΔ Πανόρμου, 

• ΔΔ Περάματος και 

• τον οικισμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου. 

L313-6 

 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 

εστίασης και αναψυχής» 100.000 50,00% 

Υυσικά 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 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον 

εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης και 

αναψυχής, εξαιρούνται 

• το Δημοτικό Διαμέρισμα Πανόρμου και 

• ο οικισμός  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του 

Δήμου Γεροποτάμου. 

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην 

εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενες επενδύσεις 

αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων 

εστίασης. 

L313-7 

«Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων 

οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 

αγροτικού τουρισμού» 25.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L313-8 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου  

(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών , χώροι 

γευσιγνωσίας) 60.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ - ΤΠΟΜΕΣΡΑ -

ΔΡΑΕΙ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης (υποψήφιοι επενδυτές) Περιοχής παρέμβασης 

L313-9 

 «Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 

δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 

γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης 30.000 50,00% 

Υυσικά 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 Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L321 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 

αγροτικό τουρισμό 346.250       

L321-1 

« Έργα υποδομής μικρής κλίμακας  (μικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα , έργα διαχείρισης 

υδατικών πόρων , μικρά έργα πρόσβασης στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 91.250 100,00% ΟΣΑ α’ βαθμού Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L321-2 

 «Φώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 

εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων , καθώς και δραστηριοτήτων 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως 

κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κτλ» 120.000 100,00% 

ΟΣΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L321-3 

«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών 

φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων , 

στολών 135.000 75,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 

χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 532.000       

L322-1  «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» 50.000 100,00% ΟΣΑ α’ βαθμού Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L322-2  «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση» 80.000 100,00% 

ΟΣΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L322-3 «Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων» 402.000 60,00% 

Υυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι 

ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται 

η ενίσχυση Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L323 

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 

κληρονομιάς 354.100       

L323-2α 

 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 

δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια» 100.000 100,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΑ - ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΜΕΣΡΩΝ - ΤΠΟΜΕΣΡΑ -

ΔΡΑΕΙ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης (υποψήφιοι επενδυτές) Περιοχής παρέμβασης 

L323-2β 

«Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

υπαίθρου τα οποία  είχαν παραγωγική 

δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και 

ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και 

επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 80.100 75,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς 

και φυσικά και νομικά πρόσωπα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L323-3 

«Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση 

περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, 

δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 70.000 100,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 

χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

L323-4 

«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη 

μετατροπή τους σε μουσεία –συλλογές –

εκθετήρια που σχετίζονται με τη 

λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά 104.000 100,00% 

ΟΣΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό 

την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 

χαρακτήρα Όλη η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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Οι δράςεισ αναλυτικά, οι δικαιοφχοι, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ, οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ των 
προτεινόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων, τα υποδείγματα φακζλων υποψθφιότθτασ, οι 
προδιαγραφζσ των δράςεων, οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, ενςτάςεων, 
ζνταξθσ, υλοποίθςθσ, καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ κακϊσ και οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι και θ 
διάρκεια εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ περιγράφονται ςτθν αναλυτικι πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και ςτα παραρτιματα, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο 
τμιμα αυτισ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται το παραπάνω υλικό από τα γραφεία του 
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ Α.Α.Ε. ΟΣΑ ςτα Ανϊγεια Ρεκφμνου Κριτθσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ (09:00 ζωσ 15:00) κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ www.akomm.gr   
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων είναι η Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010 και 
ϊρα 16:30. Οι προτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ Ο.Σ.Δ.: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΚΡΗΣΗ, 
ΣΚ 74051 είτε ιδιοχείρωσ, είτε  με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι ταχυμεταφορά, με τθν 
ζνδειξθ «Για την πρόςκληςη εκδήλωςησ  ενδιαφζροντοσ του τοπικοφ προγράμματοσ τησ 
Ο.Σ.Δ.  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ»  
Ιςχφουςεσ είναι μόνο οι προτάςεισ που κα παραλθφκοφν από τθν Ο.Σ.Δ. μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προτάςεων. ε περίπτωςθ υποβολισ με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με ταχυμεταφορά κα πρζπει ο φάκελοσ τθσ πρόταςθσ να περιζλκει 
ομοίωσ μζχρι τθν προαναφερκείςα θμζρα και ϊρα με αποκλειςτικι ευκφνθ των 
ενδιαφερομζνων. 
Πλθροφορίεσ ςτο τμιμα LEADER του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΣΑ και ςτα 
τθλζφωνα +302834031402, +302834031793, +302834031606, ςτο email leader@akomm.gr  
και ςτθν ιςτοςελίδα www.akomm.gr  
 

Εγκρίνεται με τθν αρικμό 1/ΕΔΠ Νο3 /4-8-2010 απόφαςθ του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων 

τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ : ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΣΑ. 

 

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΣΑ 

Ο Πρόεδροσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ  

 

ωκράτθσ Κεφαλογιάννθσ  

 

 

 

 

 

   

ΠΑΑ 2007-2013 

Τπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Σροφίμων 

ΕΤΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ 

LEADER 
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