ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ενημερωτικό Τλικό
1ησ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ
για την υποβολό προτϊςεων ςτο πλαύςιο του τοπικού
προγρϊμματοσ LEADER
τησ Ο.Σ.Δ.
ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΣΑ

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 1

Υπομέηπο L123:
«Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών και δαζοκομικών πποϊόνηων»

Αναλυτικό
δρϊςησ:

Τίηλορ Δπάζηρ :
«L123-α Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών πποϊόνηων»
περιγραφό Μϋςω τησ δρϊςησ ενιςχύονται οι κλϊδοι πού αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα
ΙΙΙ τησ ΚΤΑ 401/10-3-2010 και παρατύθενται παρακϊτω.
Ενδεικτικϊ η ομϊδα λαμβϊνοντασ υπόψη την περιοχόσ εφαρμογόσ του
προγρϊμματοσ ενιςχύει :
Ση δημιουργύα τυροκομεύων ςε ορεινϋσ περιοχϋσ όπου υπϊρχει
επϊρκεια γϊλακτοσ
Ση μετεγκατϊςταςη τυροκομεύων που βρύςκονται μϋςα ςε οικιςμούσ
Ση δημιουργύα και τον εκςυγχρονιςμό επιχειρόςεων τυποπούηςησ και
επεξεργαςύασ μελιού
Σην ύδρυςη ελαιουργεύων για επεξεργαςύα βιολογικόσ α’ ύλησ
Σην ύδρυςη και τον εκςυγχρονιςμό τυποποιητηρύων ελαιολϊδου, ονομαςύασ
προϋλευςησ
Σην ύδρυςη και τον εκςυγχρονιςμό επιχειρόςεων τυποπούηςησ και
ςυςκευαςύασ νωπών οπωροκηπευτικών
Σην ύδρυςη και τον εκςυγχρονιςμό μονϊδων επεξεργαςύασ επιτραπϋζιασ
ελιϊσ για ςυςκευαςύεσ καταναλωτό
Σην ύδρυςη και τον εκςυγχρονιςμό επιχειρόςεων επεξεργαςύασ και
τυποπούηςησ αρωματικών φυτών (π.χ. λϊβδανοσ)

Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
2.038.400,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
1.019.200,00 €

άδια υμμετοχό
1.019.200,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη αφορϊ όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ
Δικαιούχοι
Υυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου που δύνανται να
υλοποιόςουν επενδύςεισ ςε πολύ μικρϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ
ςύςταςησ 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ.
Ύψοσ παρεμβϊςεων
Μϋχρι 500.000,00 €
Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Ενιςχύεται η ςτόριξη επιχειρόςεων μεταπούηςησ / εμπορύασ προώόντων
ιςχύουν τα ακόλουθα : που καλύπτονται από το Παρϊρτημα 1 τησ ςυνθόκησ (εξαιρουμϋνων των
αλιευτικών προώόντων) καθώσ και των προώόντων τησ δαςοκομύασ κατϊ
την ϋννοια του ϊρθρου 28 του Καν (ΕΚ) 1698/2005.
Η δρϊςη αφορϊ πολύ μικρϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ ςύςταςησ
2003/361/ΕΚ , που πληρούν, ανϊλογα με τον τομϋα τησ επϋνδυςησ, τισ
ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ ςχετικϊ με το περιβϊλλον, την υγιεινό, την καλό
διαβύωςη των ζώων, την εργαςιακό αςφϊλεια και την αειφόρο διαχεύριςη
των δαςών.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
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θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
Επύςησ
Ενιςχύονται επενδύςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτόχων
του μϋτρου 123α, όπωσ αυτού καθορύζονται ςτο ΠΑΑ
Η ενύςχυςη παρϋχεται ςε περιπτώςεισ όπου τόςο οι πρώτεσ ύλεσ όςο
και το αποτϋλεςμα τησ επεξεργαςύασ τουσ αποτελούν προώόν που
καλύπτεται από το Παρϊρτημα Ι τησ υνθόκησ
Δεν παρϋχεται ςτόριξη ςτισ επιχειρόςεισ που λειτουργούν υπό τη
μορφό τησ κοινωνύασ, τησ εταιρεύασ αςτικού δικαύου και κοινοπραξύεσ.
Οι κλϊδοι τησ πρωτογενούσ παραγωγόσ που ενιςχύονται ςτο πλαύςιο
τησ δρϊςησ «Αύξηςη τησ αξύασ γεωργικών προώόντων» αναφϋρονται
ςτο παρϊρτημα ΙΙΙ τησ ΚΤΑ 401/10-3-2010
Από
τη
δρϊςη
αποκλεύεται η ενύςχυςη
:

Επενδύςεων για τη μεταπούηςη ό την εμπορύα προώόντων που
προϋρχονται από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε.
Επενδύςεων παραςκευόσ και εμπορύασ προώόντων απομύμηςησ ό
υποκατϊςταςησ του γϊλακτοσ και των γαλακτοκομικών προώόντων
καθώσ και του μελιού
Επενδύςεων ςτο επύπεδο λιανικού εμπορύου
Επενδύςεων που αφορούν γενετικϊ τροποποιημϋνα προώόντα
Επενδύςεων οι οπούεσ ϋχουν ενιςχυθεύ ό προβλϋπεται η ενύςχυςό τουσ
ςτα πλαύςια του ΚΟΑ

Επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ τησ δρϊςησ L123α «Αύξηςη τησ αξύασ των
γεωργικών προώόντων»
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. διαμόρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου.
2. καταςκευό ό βελτύωςη ακινότων.
3. προμόθεια και εγκατϊςταςη νϋου μηχανολογικού εξοπλιςμού ςυμπεριλαμβανομϋνου
και του λογιςμικού πληροφορικόσ και του εξοπλιςμού των εργαςτηρύων ςτο βαθμό που
εξυπηρετεύ τη λειτουργύα τησ μονϊδασ.
4. εγκαταςτϊςεισ βιολογικού καθαριςμού όχι ωσ μεμονωμϋνη δρϊςη αλλϊ ωσ τμόμα τησ
ςυνολικόσ επϋνδυςησ.
5. γενικϊ ϋξοδα, όπωσ αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβούλων, λοιπϋσ δαπϊνεσ ϋκδοςησ ϊδειασ
δόμηςησ, δαπϊνεσ για μελϋτεσ ςκοπιμότητασ, δαπϊνεσ για τη δημιουργύα
αναγνωρύςιμου ςόματοσ (ετικϋτασ) του προώόντοσ, απόκτηςη διπλωμϊτων
ευρεςιτεχνύασ, ϋρευνα αγορϊσ για τη διαμόρφωςη τησ εικόνασ του προώόντοσ
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(ςυςκευαςύα, επιςόμανςη) και ϊδειεσ πϋραν των παραπϊνω δαπανών και μϋχρι ορύου
10% του ςυνόλου του προώπολογιςμού.
6. δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κόςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ποιοτικών ςημϊτων (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δαπανών
για την εκπαύδευςη του προςωπικού), καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που καταβϊλλονται
από τουσ δικαιούχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, από τα αρμόδια εθνικϊ όργανα,
οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών.
7. αγορϊ fax, τηλεφωνικών εγκαταςτϊςεων, επύπλων γραφεύου και εξοπλιςμού για
ςύνδεςη με ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνύασ και
ηλεκτρονικών υπολογιςτών και ςυςτημϊτων αςφαλεύασ των εγκαταςτϊςεων.
8. καταςκευό κατοικύασ φύλαξησ των εγκαταςτϊςεων μϋχρι του ποςού των €50.000.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Αγορϊ οικοπϋδου.
2. Αγορϊ ό απόκτηςη κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ανεξϊρτητα αν πρόκειται για παλιϋσ ό
καινούργιεσ και την πιθανό προηγούμενη χρόςη τουσ.
3. Προςωρινϊ ϋργα μη αμϋςωσ ςυνδεόμενα με την εκτϋλεςη τησ πρϊξησ (π.χ. προςωρινό
υπόςτεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φύςεωσ φόροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρύνςεισ
του δικαιούχου τησ επϋνδυςησ.
5. Εξοπλιςμό αναψυχόσ (τηλεορϊςεισ, video, κ.λπ.).
6. Αγορϊ οχημϊτων εν γϋνει εκτόσ των ειδικών και αναγκαύων όπωσ αναφϋρονται ςτην
προηγούμενη παρϊγραφο.
7. Λοιπόσ εξοπλιςμόσ γραφεύων (αριθμομηχανϋσ, φωτοτυπικϊ, ϋπιπλα κ.λπ.) εκτόσ των
αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 8 τησ παραγρϊφου (α) ανωτϋρω.
8. Αγορϊ υλικών αποςβϋςιμων ςε διϊρκεια μικρότερη του ϋτουσ.
9. Μη φυςικϋσ επενδύςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνων των δημοςιονομικών επιβαρύνςεων
κϊθε εύδουσ ςε βϊροσ των δικαιούχων.
10. Εκπαύδευςη προςωπικού εκτόσ των αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 7 τησ παραγρϊφου (α)
ανωτϋρω.
11. Διευκρινύζεται ότι η ϊδεια ανϋγερςησ των κτιρύων, οι αμοιβϋσ των μηχανικών και
αρχιτεκτόνων για τισ μελϋτεσ, καθώσ και οι εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ εύναι επιλϋξιμεσ και
δύνανται να ενιςχύονται, ενώ η αςφϊλιςη του μηχανολογικού εξοπλιςμού δεν εύναι
επιλϋξιμη δαπϊνη.
12. Αποζημιώςεισ που πληρώνονται από τουσ δικαιούχουσ ςε τρύτουσ για απαλλοτριώςεισ,
εκκρεμότητεσ κ.λπ.
13. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
14. Ϊργα ςυντόρηςησ κτιριακών εγκαταςτϊςεων και μηχανολογικού εξοπλιςμού.
15. Αγορϊ μεταχειριςμϋνων μηχανημϊτων και εξοπλιςμού.
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16. Εργαςύεσ πρϊςινου (δενδροφυτεύςεισ, γκαζόν, κ.λπ.) καθώσ και ϋργα διακόςμηςησ.
17. Ϊργα οδοποιύασ εκτόσ των ορύων του οικοπϋδου εγκατϊςταςησ τησ μονϊδασ πϋραν των
απολύτωσ αναγκαύων για την εξυπηρϋτηςη τησ μονϊδασ.
18. Αμοιβϋσ προςωπικού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επιβαρύνςεων τησ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ, πληρωτϋεσ από το δικαιούχο ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν αυτό
προςλαμβϊνεται ειδικϊ για να εργαςτεύ αποκλειςτικϊ για την υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ
και να απολυθεύ με την ολοκλόρωςό τησ.
19. Γενικϊ ϋξοδα ϊνω του 10% επύ του ςυνόλου των επιλϋξιμων δαπανών.
20. Δαπϊνεσ που αφορούν την αύξηςη τησ δυναμικότητασ ςε τομεύσ όπου υπϊρχει
περιοριςμόσ ςτην παραγωγό από τισ ΚΟΑ γεωργικών προώόντων.
21. Δαπϊνεσ που αφορούν την απλό αντικατϊςταςη.
22. Δαπϊνεσ για τον καθαριςμό τησ αρχικόσ θϋςησ ςε περιπτώςεισ μετεγκατϊςταςησ και
κόςτοσ αποξόλωςησ και μεταφορϊσ του παλαιού εξοπλιςμού ό μϋροσ αυτού ςτη νϋα
θϋςη.

Παρϊρτημα ΙΙΙ, ΚΤΑ 401/10-3-2010 «Ενιςχυόμενοι τομεύσ ςτο πλαύςιο τησ
δρϊςησ L123α «Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών προώόντων»
1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ
Δρϊςη 1.3.: Εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων,
μονϊδων τεμαχιςμού – τυποπούηςησ κρϋατοσ και παραγωγόσ
κρεατοςκευαςμϊτων.
Δρϊςη 1.4.: άδρυςη μονϊδων τεμαχιςμού – τυποπούηςησ κρϋατοσ θηραματικών ειδών
και παραγωγόσ κρεατοςκευαςμϊτων ςε περιπτώςεισ καθετοπούηςησ τησ
παραγωγόσ.
Δρϊςη 1.5.: άδρυςη μονϊδων τεμαχιςμού – τυποπούηςησ κρϋατοσ και παραγωγόσ
κρεατοςκευαςμϊτων, ςε περιοχϋσ όπου δεν υπϊρχει επαρκόσ υποδομό, με
ςτόχο την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ.
Δρϊςη 1.6.: Εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλόρωςη, χωρύσ αύξηςη δυναμικότητασ, με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη μονϊδων παραγωγόσ προώόντων με βϊςη το κρϋασ
(αλλαντοποιεύα – κονςϋρβεσ κ.λπ.).
2. ΣΟΜΕΑ : ΓΑΛΑ
Δρϊςη 2.1:
άδρυςη - επϋκταςη τυροκομεύων εφόςον κρύνεται απαραύτητο λόγω
επϊρκειασ γϊλακτοσ.
Δρϊςη 2.2.: Εκςυγχρονιςμόσ τυροκομεύων με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ώςτε να
τηρούνται οι βαςικού όροι υγιεινόσ και να προωθηθούν τα ποιοτικϊ
προώόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ τησ χώρασ.
Δρϊςη 2.4.: άδρυςη μικρών μονϊδων παραγωγόσ γιαούρτησ και λοιπών ζυμούμενων
προώόντων γϊλακτοσ.
Δρϊςη 2.5.: Εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων
παραγωγόσ γιαούρτησ και λοιπών ζυμούμενων προώόντων γϊλακτοσ.
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Δρϊςη 2.6.:

άδρυςη ό εκςυγχρονιςμόσ
παραπροώόντων (τυρόγαλα),
περιβϊλλοντοσ.

– επϋκταςη, μονϊδων αξιοπούηςησ
που ςτοχεύουν ςτη βελτύωςη του

3. ΣΟΜΕΑ : ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ
3.1.
ΤΠΟΣΟΜΕΑ: ΑΤΓΑ
Δρϊςη 3.1.1.: άδρυςη μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών.
Δρϊςη 3.1.2.: Εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών.
Δρϊςη 3.1.3: άδρυςη μονϊδων επεξεργαςύασ αυγών για παραγωγό νϋων προώόντων με
βϊςη τα αυγϊ.
Δρϊςη 3.1.4: άδρυςη μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών και προώόντων που
τυποποιούνται με βϊςη αναγνωριςμϋνεσ προδιαγραφϋσ ό πρότυπα (ειδικϋσ
εκτροφϋσ, βιολογικϊ κ.λπ.) ςτα πλαύςια καθετοπούηςησ των μονϊδων.
4. ΣΟΜΕΑ : ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ
ΤΠΟΣΟΜΕΑ : ΜΕΛΙ
Δρϊςη 4.1.: Εκςυγχρονιςμόσ χωρύσ αύξηςη δυναμικότητασ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων τυποπούηςησ – επεξεργαςύασ – μεταπούηςησ ςυςκευαςύα μελιού.
Δρϊςη 4.2.: άδρυςη μικρών μονϊδων τυποπούηςησ – ςυςκευαςύασ μελιού μόνο ςε
ορεινϋσ – νηςιωτικϋσ περιοχϋσ, με προτεραιότητα ςτισ μονϊδεσ τυποπούηςησ
– επεξεργαςύασ – μεταπούηςησ βιολογικού μελιού.
Δρϊςη 4.3.: άδρυςη – εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη - μετεγκατϊςταςη μονϊδων για
παραγωγό ςακχαρωδών προώόντων με βϊςη το μϋλι, snacks κλπ.
τον υποτομϋα του μελιού καμύα από τισ ανωτϋρω δρϊςεισ δεν εμπύπτει ςτα
πεδύα επιλεξιμότητασ του Καν. 797/2004.
5. ΣΟΜΕΑ :
ΤΠΟΣΟΜΕΑ :
Δρϊςη 5.1.:
Δρϊςη 5.2.:
Δρϊςη 5.3.
Δρϊςη 5.4.:

ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ
ΗΡΟΣΡΟΥΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
άδρυςη – επϋκταςη ςύγχρονων μονϊδων αναπόνιςησ κουκουλιών.
Εκςυγχρονιςμόσ, βελτύωςη υφιςταμϋνων μονϊδων αναπόνιςησ κουκουλιών.
άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων μεταπούηςησ ςαλιγκαριών.
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων μεταπούηςησ
ςαλιγκαριών.

6. ΣΟΜΕΑ : ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ
Δρϊςη 6.1.: Εκςυγχρονιςμόσ καθϋτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με
εγκαταςτϊςεισ αεριςμού ό με ψυχρό αϋρα.
Δρϊςη 6.2.: Εκςυγχρονιςμόσ – βελτύωςη οριζοντύων παλαιών αποθηκών.
Δρϊςη 6.3.: άδρυςη ξηραντηρύων δημητριακών.
Δρϊςη 6.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων ξηραντόριων
δημητριακών.
Δρϊςη 6.5.: υμπλόρωςη – εκςυγχρονιςμόσ χωρύσ αύξηςη δυναμικότητασ υφιςταμϋνων
αποθηκευτικών εγκαταςτϊςεων ρυζιού με τοποθϋτηςη ςυςτημϊτων
προκαθοριςμού ξόρανςησ & ψύξησ.
Δρϊςη 6.6.: άδρυςη νϋων μονϊδων αποφλούωςησ - επεξεργαςύασ – τυποπούηςησ ρυζιού.
«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Δρϊςη 6.7.:

Δρϊςη 6.8.:
Δρϊςη 6.9.:

Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων
αποφλούωςησ ρυζιού με εξοπλιςμό λεύανςησ, χρωματοδιαλογόσ και
υγροθερμικόσ επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ – ςυςκευαςύασ με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη.
άδρυςη silos ςε κόμβουσ ςύγχρονων διαμετακομιςτικών κϋντρων.
άδρυςη οριζοντύων αποθηκών ςε νηςιωτικϋσ ό ορεινϋσ περιοχϋσ.

7. ΣΟΜΕΑ : ΕΛΑΙΟΤΦΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Α)
Ελαιόλαδο
Δρϊςη 7.1.: Ελαιοτριβεύα
α)
Εκςυγχρονιςμόσ, με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ελαιοτριβεύων χωρύσ
αύξηςη δυναμικότητασ με προτεραιότητα ςε αυτϊ που επεξεργϊζονται
βιολογικό πρώτη ύλη.
β)
υγχωνεύςεισ ελαιοτριβεύων με δυναμικότητα ανϊλογη των
ςυγχωνευθϋντων.
γ)
Ιδρύςεισ ελαιοτριβεύων αποκλειςτικϊ και μόνο ςε ορεινϋσ ό
νηςιωτικϋσ περιοχϋσ από βιολογικό πρώτη ύλη.
Δρϊςη 7.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη τυποποιητηρύων ςυςκευαςτηρύων ελαιολϊδου, χωρύσ αύξηςη τησ δυναμικότητασ.
Δρϊςη 7.3.: Ιδρύςεισ – επεκτϊςεισ τυποποιητηρύων ελαιολϊδου για την παραγωγό
επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύςιμων ςυςκευαςιών, με ςτόχο την αύξηςη
τησ προςτιθϋμενησ αξύασ του προώόντοσ.
Δρϊςη 7.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ραφιναριών ελαιολϊδου χωρύσ
αύξηςη τησ δυναμικότητασ.
Β) Ωλλα Ϊλαια
Δρϊςη 7.5:
άδρυςη – Επϋκταςη – Εκςυγχρονιςμόσ χωρύσ αύξηςη δυναμικότητασ με ό
χωρύσ
μετεγκατϊςταςη
ςπορελαιουργεύων
και
βιομηχανιών
ςπορελαιουργύασ.
8. ΣΟΜΕΑ : ΟΙΝΟ
Δρϊςη 8.1.: Εκςυγχρονιςμόσ οινοποιεύων με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη χωρύσ αύξηςη τησ
δυναμικότητασ, για παραγωγό ούνων ποιότητασ.
Δρϊςη 8.2.: υγχώνευςη οινοποιεύων με παρϊλληλο εκςυγχρονιςμό (κτιριακών
εγκαταςτϊςεων και μηχανολογικού εξοπλιςμού) για βελτύωςη τησ
ποιότητασ και μεύωςη του κόςτουσ παραγωγόσ, χωρύσ αύξηςη τησ
δυναμικότητασ.
Δρϊςη 8.3.: άδρυςη νϋων οινοποιεύων ςύγχρονησ τεχνολογύασ:
α)
ςε περιπτώςεισ εξυπηρϋτηςησ τησ τοπικόσ παραγωγόσ ςε ορεινϋσ
και νηςιώτικεσ περιοχϋσ
β)
μονϊδων παραγωγόσ ούνων από προώόντα τησ βιολογικόσ αμπελουργύασ [Καν.(ΕΟΚ)
2092/91] και ςυςτημϊτων ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ.
Δρϊςη 8.4:
Προςθόκη, εκςυγχρονιςμόσ, επϋκταςη γραμμόσ εμφιϊλωςησ ούνου ςε
οινοποιεύα για την κϊλυψη των αναγκών εμφιϊλωςησ τησ παραγωγόσ τουσ.
9. ΣΟΜΕΑ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ
I.
το επύπεδο τησ εμπορύασ
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Δρϊςη 9.1.:

άδρυςη μονϊδων ςυςκευαςύασ, τυποπούηςησ, διαλογόσ, ςυντόρηςησ, ψύξησ,
αποθόκευςησ νωπών οπωροκηπευτικών, πατϊτασ, ςύκων, οςπρύων και
ξηρών καρπών.
Δρϊςη 9.3.: Εκςυγχρονιςμού ό/και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςτϊμενων
μονϊδων ςυςκευαςύασ, τυποπούηςησ, διαλογόσ, ςυντόρηςησ, ψύξησ,
αποθόκευςησ νωπών οπωροκηπευτικών, πατϊτασ, ςύκων, οςπρύων και
ξηρών καρπών:
II.
το επύπεδο τησ μεταπούηςησ
Δρϊςη 9.7.: Μεταπούηςη Βιομηχανικόσ τομϊτασ
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων,
κυρύωσ όςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώόντων
χωρύσ αύξηςη τησ δυναμικότητασ.
Δρϊςη 9.8.: Μεταπούηςη φρούτων (ροδϊκινα, βερύκοκα, αχλϊδια, μόλα, δαμϊςκηνα
κ.λπ.)
α)
Κονςερβοποιεύα – Φυμού φρούτων – Αποξηραμϋνα φρούτα
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη
υφιςταμϋνων
μονϊδων
κονςερβοπούηςησ
οπωροκηπευτικών,
βιομηχανικών ροδϊκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών
κυρύωσ όςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώόντων.
άδρυςη
νϋων
μονϊδων
μεταπούηςησ
(κονςερβοπούηςησ)
οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικόσ τομϊτασ), βιομηχανικών
ροδϊκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β)

Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων χυμοπούηςησ, κυρύωσ όςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώόντων.

γ)
δ)

ε)
ςτ)

άδρυςη νϋων μονϊδων χυμοπούηςησ οπωρών (πλην των εςπεριδοειδών) ςύγχρονησ
τεχνολογύασ.
Αποξηραμϋνων φρούτων
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη μονϊδων
αποξόρανςησ φρούτων (δαμϊςκηνα, βερύκοκα κ.λπ.).
άδρυςη – εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων παραγωγόσ
μαρμελϊδων και γλυκών κουταλιού.
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων, χυμοπούηςησ
εςπεριδοειδών κυρύωσ όςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
τισ ψυκτικϋσ εγκαταςτϊςεισ,
την παραγωγό νϋων προώόντων.

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 8

Δρϊςη 9.9.:

Μεταπούηςη λαχανικών

α)

άδρυςη νϋων μονϊδων παραγωγόσ τουρςιών και ψητών λαχανικών,
εκςυγχρονιςμόσ και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων, κυρύωσ όςον αφορϊ :
ςτη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών και
ςτην παραγωγό νϋων προώόντων

β)

άδρυςη νϋων μονϊδων ό εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων για την παραγωγό χυμών
λαχανικών κύβων ό μιγμϊτων αυτών ςε αςηπτικό ςυςκευαςύα.
Δρϊςη 9.10.: Επενδύςεισ εγκατϊςταςησ βιολογικού καθαριςμού και αξιοπούηςησ
υπολειμμϊτων των χρηςιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομϋα
μεταπούηςησ οπωροκηπευτικών για την παραγωγό λιπαςμϊτων ό/και
ζωοτροφών.
Δρϊςη 9.11.: Μεταπούηςη ξηρών καρπών.
άδρυςη νϋων μονϊδων, εκςυγχρονιςμόσ και επϋκταςη ό και
μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων για παραγωγό προώόντων πϊςτασ,
νιφϊδων πραλύνασ, παςτελιών, snaks κ.λπ.
Δρϊςη 9.12.: Μεταπούηςη ςύκων - ςταφύδων
α)
Εκςυγχρονιςμόσ και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων.
β)
άδρυςη νϋων μονϊδων μεταπούηςησ – αποξόρανςησ ςύκων και
ςταφύδων.
III.
τον τομϋα των μονϊδων επεξεργαςύασ επιτραπϋζιων ελαιών
Δρϊςη 9.13.: Εκςυγχρονιςμόσ των μονϊδων επεξεργαςύασ βρωςύμων ελαιών, χωρύσ
αύξηςη δυναμικότητασ.
Δρϊςη 9.14.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων μόνο για γραμμϋσ ςυςκευαςύασ καταναλωτό
και γραμμϋσ παραγωγόσ νϋων προώόντων.
Δρϊςη 9.15.: Μετεγκαταςτϊςεισ που αφορούν την μεταφορϊ μονϊδων από τισ αςτικϋσ
περιοχϋσ, για λόγουσ που ςχετύζονται με τη ρύπανςη χωρύσ αύξηςη
δυναμικότητασ.
ΙV. τον τομϋα των Γεωμόλων
Δρϊςη 9.16.: Ιδρύςεισ νϋων μονϊδων, εκςυγχρονιςμόσ – επϋκταςη, με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη, ςυμπλόρωςη υφιςταμϋνων μονϊδων, ό προςθόκη
γραμμών ςε υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ μεταπούηςησ γεωμόλων με προοριςμό
την παραγωγό νϋων προώόντων όπωσ:
προτηγανιςμϋνησ / κατεψυγμϋνησ πατϊτασ,
τςιπσ ό ςνακσ πατϊτασ κ.λπ.
ϊλλα νϋα προώόντα
10. ΣΟΜΕΑ : ΑΝΘΗ
Δρϊςη 10.1.: άδρυςη νϋων εγκαταςτϊςεων μεταπούηςησ ό εκςυγχρονιςμόσ ό επϋκταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων.
α)
άδρυςη ό εκςυγχρονιςμόσ και επϋκταςη τυποποιημϋνων δρεπτών
ανθϋων και γλαςτρικών.
β)
άδρυςη ξηραντόριων ανθϋων.
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Δρϊςη 10.2.: άδρυςη νϋων εγκαταςτϊςεων εμπορύασ (νϋεσ ανθαγορϋσ – κϋντρα διανομόσ)
από ςυλλογικούσ φορεύσ ανθοπαραγωγών.
12. ΣΟΜΕΑ : ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Δρϊςη 12.1.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ ςπόρων και
πολλαπλαςιαςτικού υλικού.
Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων
επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικού υλικού.
13. ΣΟΜΕΑ : ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ
Δρϊςη 13.1.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων τυποπούηςησ και επεξεργαςύασ αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών.
Δρϊςη13.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων τυποπούηςησ και
επεξεργαςύασ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΟΜΕΙ:
Ψσ προώόντα ποιότητασ εύναι αυτϊ που καθορύζονται από τουσ Καν.(ΕΟΚ) 2092/91,
2081/92, 2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπωσ αυτού εκϊςτοτε τροποποιούνται, καθώσ και
αυτϊ που καθορύζονται από την Εθνικό Νομοθεςύα και πιςτοποιούνται κατϊλληλα.
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Υπομέηπο L311:
«Γιαθοποποίηζη ππορ μη γεωπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ»
Σύτλοσ Δρϊςησ
«L311-1 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού μικρόσ δυναμικότητασ υποδομών
διανυκτϋρευςησ»
Αναλυτικό περιγραφό Μϋςω τησ δρϊςησ η ομϊδα προωθεύ :
δρϊςησ:
Σην ύδρυςη νϋων υποδομών διανυκτϋρευςησ και
Σον εκςυγχρονιςμό και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχομϋνων
υπηρεςιών των υφιςτϊμενων υποδομών.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
650.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
325.000,00 €

άδια υμμετοχό
325.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η προτεινόμενη δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ πλην
των δημοτικών διαμεριςμϊτων και οικιςμών.
δρϊςησ
•
ΔΔ Πανόρμου,
•
ΔΔ Περϊματοσ και
•
τον οικιςμό Μπαλύ του ΔΔ Μελιδονύου.
Η εξαύρεςη πραγματοποιεύται για τουσ παρακϊτω λόγουσ :
τόχοσ τησ ΟΣΔ όπωσ περιγρϊφηκε και ςτην πρόταςη τησ, εύναι η
ανϊπτυξη εναλλακτικού αγροτουριςτικού μοντϋλου με την ενύςχυςη
υποδομών ςτην ορεινό – ημιορεινό ζώνη
Οι παραπϊνω περιοχϋσ ϋχουν ανεπτυγμϋνη τουριςτικό δραςτηριότητα και
ςχετικϊ ικανοποιητικό αριθμό κλινών. Πολλϋσ από αυτϋσ τισ κλύνεσ
δημιουργόθηκαν την προηγούμενη προγραμματικό περύοδο.

Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Μϋχρι 600.000,00 € και ϋωσ 40 κλύνεσ

Ποςοςτό επιχορόγηςησ

50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
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Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
Οι επενδύςεισ για υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και λοιπϋσ τουριςτικϋσ
εγκαταςτϊςεισ υλοποιούνται υποχρεωτικϊ με βϊςη τουσ όρουσ και τισ
προώποθϋςεισ τησ ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-4-2009) των
Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L311-2 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ»
Αναλυτικό περιγραφό Μϋςω τησ δρϊςησ η Ομϊδα προωθεύ :
δρϊςησ:
 Σην ύδρυςη χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ
 Σον εκςυγχρονιςμό ό την επϋκταςη των υφιςτϊμενων χώρων
εςτύαςησ και αναψυχόσ
 Ση δημιουργύα / εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών καφενεύων
την περιοχό και ιδιαύτερα ςτουσ οικιςτικούσ τουριςτικούσ πόλουσ υπϊρχει
πληθώρα χώρων εςτύαςησ, ενώ ςε όλη την περιοχό υπϊρχουν παραδοςιακϊ
καφενεύα, τα περιςςότερα από τα οπούα δεν ϋχουν ανακαινιςθεύ.
Η ΟΣΔ δύνει μεγϊλη βαρύτητα ςτην δρϊςη γιατύ με ενϋργειεσ χαμηλού
κόςτουσ μπορούν να επιτευχθούν ςημαντικϊ πολλαπλαςιαςτικϊ
αποτελϋςματα. την περιοχό, όπωσ και ςε όλη την Κρότη ϊλλωςτε, η
διατροφό μπορεύ να αποτελϋςει ξεχωριςτό τουριςτικό πόρο (λόγω τησ
διεθνούσ αναγνώριςησ των ευεργετημϊτων τησ κρητικόσ διατροφόσ). Η
ΟΣΔ ςτο πλαύςιο τησ LEADER+, οργϊνωςε και προώθηςε τη δημιουργύα
πιλοτικών χώρων εςτύαςησ με την επωνυμύα «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ». Η
ιδιαιτερότητα τουσ εύναι ότι ϋχουν ενιαύο menu με εδϋςματα τησ κρητικόσ
κουζύνασ και προωθούν τα εποχικϊ προώόντα. το πλαύςιο αυτόσ τησ
δρϊςησ (αλλϊ και τησ 313β2) η ΟΣΔ θα εμψυχώςει για τη δημιουργύα
παρόμοιων χώρων ώςτε να δημιουργηθεύ η απαιτούμενη κρύςιμη μϊζα που
θα δημιουργεύ ςτο επιςκϋπτη την αύςθηςη τησ ιδιαιτερότητασ τησ κρητικόσ
διατροφόσ.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
360.000,00 €

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»

Δημόςια Δαπϊνη
180.000,00 €
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180.000,00 €
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Περιοχό εφαρμογόσ τησ Από τη δρϊςη, ωσ προσ τη δημιουργύα και τον εκςυγχρονιςμό των χώρων
εςτύαςησ και αναψυχόσ, εξαιρούνται
δρϊςησ :
το Δημοτικό Διαμϋριςμα Πανόρμου και
ο οικιςμόσ Μπαλύ του Δ.Δ. Μελιδονύου του Δόμου Γεροποτϊμου.
Οι παραπϊνω περιοχϋσ δεν εμπύπτουν ςτην εξαύρεςη εφόςον οι
προτεινόμενεσ επενδύςεισ αφορούν τη δημιουργύα πιλοτικών χώρων
εςτύαςησ.
Η εξαύρεςη ιςχύει για τουσ παρακϊτω λόγουσ :
1.

2.

Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων
Ποςοςτό επιχορόγηςησ

τόχοσ τησ ΟΣΔ όπωσ περιγρϊφηκε και ςτην πρόταςη τησ, εύναι η ανϊπτυξη
εναλλακτικού αγροτουριςτικού μοντϋλου με την ενύςχυςη υποδομών ςτην
ορεινό – ημιορεινό ζώνη καθώσ και ενϋργειεσ αξιοπούηςησ τησ καλοκαιρινόσ
επιςκεψιμότητασ τησ παραλιακόσ ζώνησ.
Οι παραπϊνω περιοχϋσ ϋχουν ανεπτυγμϋνη τουριςτικό δραςτηριότητα και
ςχετικϊ ικανοποιητικό αριθμό χώρων εςτύαςησ για να καλύψουν τισ ανϊγκεσ
που προκύπτουν.

ε ότι αφορϊ τον εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών καφενεύων η δρϊςη
περιλαμβϊνει όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ με
προτεραιότητα ςτουσ οικιςτικούσ και εν δυνϊμει τουριςτικούσ πόλουσ
όπωσ αυτού αναφϋρονται παρακϊτω :
Σουριςτικού και οικιςτικού πόλοι :
Δ.Δ. Ανωγεύων,
Δ.Δ. Αξού,
Δ.Δ. Μαργαριτών,
Δ.Δ. Μελιδονύου
Δ.Δ. Ζαρού,
Δ.Δ. Βώρων
Εν δυνϊμει τουριςτικού και οικιςτικού πόλοι :
Δ.Δ. Επιςκοπόσ,
Δ.Δ. Γαρϊζου,
Δ.Δ. Κρουςώνα,
Δ.Δ. Υουρφουρϊ
Δ.Δ. Αμαρύου,
Δ.Δ. Μαρϊθου,
Δ.Δ Γϋργερησ
Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Μϋχρι 300.000,00 €
50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
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Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
ε ότι αφορϊ τουσ πιλοτικούσ χώρουσ εςτύαςησ, από την ΟΣΔ ςτο πλαύςιο
τησ δημοςιοπούηςησ τησ πρόςκληςησ ενδιαφϋροντοσ, θα χρηςιμοποιηθεύ το
πρότυπο που εύχε προκύψει μετϊ από ςχετικό μελϋτη εμπειρογνωμοςύνη
για την υλοπούηςη του τοπικού προγρϊμματοσ LEADER PLUS. τόχοσ τησ
Ομϊδασ εύναι να υπϊρξει ςυνϋχεια τησ δρϊςησ με την δημιουργύα ό
προςαρμογό όςο των δυνατόν περιςςότερων χώρων εςτύαςησ ςε χώρουσ
με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ προδιαγραφϋσ των «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ».
Σα παραδοςιακϊ καφενεύα ανϋκαθεν αποτελούςαν και αποτελούν για την
περιοχό ϋνα από τα βαςικότερα ςημεύα ςυνϊθροιςησ του τοπικού
πληθυςμού όχι μόνο για ψυχαγωγικούσ ςκοπούσ αλλϊ και για τη ςυζότηςη
των θεμϊτων που απαςχολούν τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ. Η ΟΣΔ θϋλοντασ να
ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών αλλϊ
και ςτην αιςθητικό τουσ βελτύωςη ϋχει ςυντϊξει τισ ανϊλογεσ
προδιαγραφϋσ οι οπούεσ αποτελούν τμόμα του παρόντοσ οδηγού
εφαρμογόσ. Οι προδιαγραφϋσ αυτϋσ θα καθορύςουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ
απαιτόςεισ για την ϋνταξη των εν δυνϊμει τελικών αποδεκτών αλλϊ και
προκειμϋνου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνεύεσ ωσ προσ τον όρο
«παραδοςιακό».
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Σύτλοσ Δρϊςησ
«L311-3 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων»
Αναλυτικό περιγραφό Η ΟΣΔ μϋςω τησ δρϊςησ προωθεύ :
δρϊςησ:
 τη δημιουργύα επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων με ό χωρύσ υποδομό
διανυκτϋρευςησ,
ςτα
οπούα
θα
αςκεύται
ενδεικτικϊ
η
γεωργικό/κτηνοτροφικό δραςτηριότητα και θα παρϊγονται ςε μικρό
κλύμακα τυροκομικϊ και ϊλλα προώόντα ( τα οπούα θα προςφϋρονται ςτουσ
επιςκϋπτεσ του αγροκτόματοσ).
 τον εκςυγχρονιςμό και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχομϋνων
υπηρεςιών των υφιςτϊμενων υποδομών.

Η δημιουργύα επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων ςτην LEADER+, λειτούργηςε
θετικϊ ςτην διαφοροπούηςη του τουριςτικού προώόντοσ τησ περιοχόσ,
προςελκύοντασ εκτόσ των ϊλλων και κατούκουσ των αςτικών περιοχών τησ
Κρότησ. Σα αγροκτόματα λόγω του μεγϋθουσ τουσ και των λειτουργιών
τουσ δρουν και ωσ χώροι πολιτιςτικών δραςτηριοτότων (π.χ. μουςικϋσ
βραδιϋσ)
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
600.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
300.000,00 €

άδια υμμετοχό
300.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη αφορϊ όλη τησ περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ.
δρϊςησ
Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Σο ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ τησ επϋνδυςησ μπορεύ να φτϊςει :
τισ 300.000,00 € εφόςον δεν περιλαμβϊνονται υποδομϋσ
διανυκτϋρευςησ ό
τισ 600.000,00 € και ϋωσ 40 κλύνεσ εφόςον περιλαμβϊνει και
υποδομό διανυκτϋρευςησ

Ποςοςτό επιχορόγηςησ

50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Ωσ προσ τη δρϊςη
ιςχύουν τα ακόλουθα

Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008,
που υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν
δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και
διαφοροποιούν τισ δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ
τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με
τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ, βιοτεχνύα κ.λπ.).
τα επιςκϋψιμα αγροκτόματα η ελϊχιςτη απαιτούμενη ϋκταςη δεν
μπορεύ να εύναι μικρότερη των 20 ςτρεμμϊτων
Οι επενδύςεισ για υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και λοιπϋσ τουριςτικϋσ
εγκαταςτϊςεισ υλοποιούνται υποχρεωτικϊ με βϊςη τουσ όρουσ και
τισ προώποθϋςεισ τησ ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-42009) των Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και
Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι
περιοριςμού του θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του
Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα
τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
L311-4 : «Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών για την
εξυπηρϋτηςη του τουριςμού τησ υπαύθρου (π.χ. εναλλακτικϋσ μορφϋσ τουριςμού, ειδικϋσ
μορφϋσ τουριςμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευςιγνωςύασ)»
Αναλυτικό περιγραφό Η ΟΣΔ μϋςω τησ δρϊςησ προωθεύ :
δρϊςησ:
 Σην ύδρυςη επιχειρόςεων ανϊπτυξησ εναλλακτικών μορφών
τουριςμού όπωσ ο θρηςκευτικόσ, ο ορειβατικόσ, ο ςπηλαιολογικόσ,
ο γεωλογικόσ, ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ κ.λπ.
 Ση δημιουργύα χώρων αθλοπαιδιών και ϊςκηςησ αθλητικών
δραςτηριοτότων, κϋντρων γευςιγνωςύασ και κϋντρων δημιουργικόσ
απαςχόληςησ επιςκεπτών
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
100.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
50.000,00 €

άδια υμμετοχό
50.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ.
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Σύτλοσ Δρϊςησ
«L311-5 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού μονϊδων οικοτεχνύασ, χειροτεχνύασ,
παραγωγόσ ειδών παραδοςιακόσ τϋχνησ, βιοτεχνικών μονϊδων»
Αναλυτικό περιγραφό την παρούςα δρϊςη ςυμπεριλαμβϊνεται :
δρϊςησ:
 η δημιουργύα νϋων μονϊδων οικοτεχνύασ χειροτεχνύασ για την
παραγωγό ειδών παραδοςιακόσ τϋχνησ αλλϊ και χρηςτικών
αντικειμϋνων.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
80.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη τησ περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ.
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ
«L311-7 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παραγωγόσ ειδών διατροφόσ
μετϊ την α' μεταπούηςη»
Αναλυτικό περιγραφό την προτεινόμενη περιοχό υπϊρχουν αρκετϋσ επιχειρόςεισ που παρϊγουν
δρϊςησ:
εύδη τροφύμων μετϊ την πρώτη μεταπούηςη.
την παρούςα δρϊςη περιλαμβϊνονται η δημιουργύα και ο εκςυγχρονιςμόσ
αρτοποιεύων χωρύσ να αποκλεύεται και η δημιουργύα / εκςυγχρονιςμόσ και
ϊλλων μονϊδων παραγωγόσ ειδών διατροφόσ μετϊ την α’ μεταπούηςη.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
100.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
50.000,00 €

άδια υμμετοχό
50.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε ολόκληρη την περιοχό παρϋμβαςησ του
δρϊςησ:
προγρϊμματοσ.
Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.
Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L311-8 Βελτύωςη υποδομόσ επιχειρόςεων (που εντϊςςονται ςτισ δρϊςεισ του υπομϋτρου) για
χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (όπωσ φωτοβολταώκϊ, αξιοπούηςη βιομϊζασ ,
γεωθερμύασ ) με ςκοπό την κϊλυψη των αναγκών τησ επιχεύρηςησ.»
Αναλυτικό περιγραφό Η δρϊςη αφορϊ την εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων παραγωγόσ ενϋργειασ με τη
δρϊςησ:
χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα κ.λπ.) ςε
επιχειρόςεισ που εντϊςςονται ςε κλϊδουσ που περιλαμβϊνονται ςτισ
δρϊςεισ του L311-1, L311-2, L 311-3, L 311-4, L 311-5, L 311-6 και L 311-7
ςτο υπομϋτρο L311 και τηρούν όλεσ τισ ϊλλεσ προώποθϋςεισ των δρϊςεων.
Η δρϊςη λόγω του μεγϋθουσ και τησ οργανωτικόσ υποδομόσ των
επιχειρόςεων θα ϋχει ουςιαςτικϊ πιλοτικό χαρακτόρα με την εγκατϊςταςη
μικρών μονϊδων (κυρύωσ φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων). ε αυτό θα
ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ και η ενημϋρωςη- εμψύχωςη από την ΟΣΔ.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
60.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
30.000,00 €

άδια υμμετοχό
30.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη
κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ
αύτηςησ ενύςχυςησ. Εξαιρούνται οι γεωργικού εργϊτεσ.

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που
υλοποιούνται από φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν δραςτηριότητα ςε
γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και διαφοροποιούν τισ
δραςτηριότητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικόσ τουριςμόσ,
βιοτεχνύα κ.λπ.).
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα
Επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του Τπομϋτρου L311
α) Επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
α1) Δρϊςεισ L311-1, L311-2, L311-4
1. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
2. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αγορϊσ παραδοςιακών ξύλινων ςκαφών, λοιπών ςκαφών
μόνο για τισ περιπτώςεισ επιχειρόςεων καταδυτικού τουριςμού, καθώσ και δαπϊνεσ για
την αγορϊ αλόγων για δραςτηριότητεσ περιόγηςησ.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ οχημϊτων για τισ επιχειρόςεισ εναλλακτικού τουριςμού με ςκοπό τη
μεταφορϊ ειδικού εξοπλιςμού και εφόςον τεκμηριώνεται πλόρωσ η αναγκαιότητϊ τουσ.
6. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεόμενεσ με τα ανωτϋρω όπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβούλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, όπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμότητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μπορούν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικού κόςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
7. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, όπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτύου και με ποςοςτό μϋχρι 5% του ςυνολικού κόςτουσ.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κόςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται από τουσ δικαιούχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ
για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών και ςε ποςοςτό μϋχρι 3% του
ςυνολικού κόςτουσ.
α2) Δρϊςη L311-3: "Ίδρυςη – επϋκταςη – εκςυγχρονιςμόσ επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων":
Εκτόσ των ανωτϋρω επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ εύναι οι ακόλουθεσ:
1. Εγκαταςτϊςεισ που ςχετύζονται με την καθετοπούηςη τησ παραγωγόσ του
αγροκτόματοσ. την περύπτωςη που η καθετοπούηςη αφορϊ μεταπούηςη προώόντων
του παραρτόματοσ Ι τησ υνθόκησ, ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο υπομϋτρο 123 και ςε
ποςοςτό μϋχρι 30% του ςυνολικού κόςτουσ.
2. Δημιουργύα χώρου προβολόσ των προώόντων του αγροκτόματοσ.
3. Δημιουργύα μουςειακού χώρου για ϋκθεςη μηχανημϊτων, εργαλεύων και τεχνικών με
ςτόχο την ανϊδειξη τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ κατ΄ εξαύρεςη
τησ αγορϊσ παλαιού εξοπλιςμού για την εξυπηρϋτηςη του ςυγκεκριμϋνου ςτόχου.
α3) Δρϊςεισ L311-5, L311-7, L311-8
1. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών
υδραυλικών εργαςιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.

εργαςιών,

2. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
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4. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ.
5. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεόμενεσ με τα ανωτϋρω όπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβούλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, όπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμότητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μπορούν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικού κόςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
6. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, όπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτύου και ςε ποςοςτό μϋχρι 5% του ςυνολικού κόςτουσ.
7. Δαπϊνεσ αγορϊσ ειδικών επαγγελματικών μϋςων μεταφορϊσ προώόντων και πρώτων
υλών εντόσ τησ επιχεύρηςησ (π.χ. ανυψωτικϊ μηχανόματα κ.λπ.), ςτην περύπτωςη που η
χρόςη τουσ εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη από το εύδοσ τησ επϋνδυςησ.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κόςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται από τουσ δικαιούχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, από τα αρμόδια εθνικϊ
όργανα, οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων
αυτών και ςε ποςοςτό μϋχρι 3% του ςυνολικού κόςτουσ.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φύςεωσ φόροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρύνςεισ
του δικαιούχου.
4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρου L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την υλοπούηςη
του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ
και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
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12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού από
χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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Υπομέηπο L312:
«Σηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ μικπών επισειπήζεων»
Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L312-1 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού βιοτεχνικών μονϊδων»
Αναλυτικό περιγραφό την προτεινόμενη περιοχό υπϊρχει πλόθοσ πολύ μικρών επιχειρόςεων ςε
δρϊςησ:
ολιγϊριθμουσ κλϊδουσ με πολύ ςημαντικό ςυμμετοχό ςτην τοπικό
οικονομύα, οι οπούεσ δρουν υποςτηρικτικϊ και αξιοποιούν τοπικούσ
φυςικούσ πόρουσ.
την παρούςα δρϊςη περιλαμβϊνεται η δημιουργύα και ο εκςυγχρονιςμόσ
επιχειρόςεων των παραπϊνω κλϊδων.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
300.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτόσ
αυτών που ενιςχύονται από το μϋτρο 123 του ϊξονα 1 του ΠΑΑ και τα
υπομϋτρα L123 και L313 του ϊξονα 4 του ΠΑΑ.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L312-3 «Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παραγωγόσ ειδών
διατροφόσ μετϊ την α’ μεταπούηςη»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό την προτεινόμενη περιοχό υπϊρχουν αρκετϋσ επιχειρόςεισ που παρϊγουν
εύδη τροφύμων μετϊ την πρώτη μεταπούηςη.
την παρούςα δρϊςη περιλαμβϊνεται η ύδρυςη νϋων αλλϊ και ο
εκςυγχρονιςμόσ υφιςτϊμενων επιχειρόςεων.
Προτεραιότητα θα δοθεύ ςτον εκςυγχρονιςμό
των υπαρχόντων
γυναικεύων ςυνεταιριςμών, γιατύ ςυμβϊλλουν ςτην απαςχόληςη των
γυναικών που αποτελεύ ϋναν από τουσ βαςικούσ ςτόχουσ του τοπικού
ςχεδύου, αλλϊ και ςτην δημιουργύα τοπικών ποιοτικών προώόντων.

Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ

Δημόςια Δαπϊνη

800.000,00 €

400.000,00 €

άδια υμμετοχό
400.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτόσ
αυτών που ενιςχύονται από το μϋτρο 123 του ϊξονα 1 του ΠΑΑ και τα
υπομϋτρα L123 και L313 του ϊξονα 4 του ΠΑΑ.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ ;
«L312-4 Βελτύωςη επιχειρόςεων (που εντϊςςονται ςτισ δρϊςεισ του υπομϋτρου) για
τη χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (όπωσ φωτοβολταώκϊ, αξιοπούηςη βιομϊζασ,
γεωθερμύασ) με ςκοπό την κϊλυψη των αναγκών τησ επιχεύρηςησ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η δρϊςη αφορϊ την εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων παραγωγόσ ενϋργειασ με τη
χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα κ.λπ.) ςε
επιχειρόςεισ που εντϊςςονται ςε κλϊδουσ που περιλαμβϊνονται ςτισ
παραπϊνω δρϊςεισ L312-1 & L312-3 και τηρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ
τουσ.
Η δρϊςη λόγω του μεγϋθουσ και τησ οργανωτικόσ υποδομόσ των
επιχειρόςεων θα ϋχει ουςιαςτικϊ πιλοτικό χαρακτόρα με την εγκατϊςταςη
μικρών μονϊδων (κυρύωσ φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων). ε αυτό θα
ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ και η ενημϋρωςη- εμψύχωςη από την ΟΣΔ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
60.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτόσ
αυτών που ενιςχύονται από το μϋτρο 123 του ϊξονα 1 του ΠΑΑ και τα
υπομϋτρα L123 και L313 του ϊξονα 4 του ΠΑΑ.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L312-5 5 Δικτύωςη ομοειδών ό ςυμπληρωματικών επιχειρόςεων»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Εύναι προφανϋσ ότι ςε περιοχϋσ με χαρακτηριςτικϊ ανϊλογα με αυτϊ τησ
περιοχόσ του Χηλορεύτη, η ςυνεργαςύα εύναι μια παρϊμετροσ ζωτικόσ
ςημαςύασ για τη μεγαλύτερη δυνατό αξιοπούηςη των παραγωγικών τουσ
δυνατοτότων. ημαντικό παρϊμετροσ ςτην αναγκαιότητα για ςυνεργαςύα
αποτελεύ επύςησ ότι ο «χώροσ», το ςύνολο δηλαδό των κοινωνικών και
οικονομικών παραμϋτρων μιασ μικρόσ, αγροτικόσ περιοχόσ, ςυντελεύ
καταλυτικϊ ςτην γενικότερη εικόνα των προώόντων και υπηρεςιών τησ.
Για αυτό το ςκοπό ςτην LEADER+ ϋγινε δυνατό η ςύςταςη ενόσ δικτύου
επιχειρόςεων, με την εμψύχωςη και καθοδόγηςη τησ ΟΣΔ, με τη νομικό
μορφό τησ Ανώνυμησ Εταιρεύασ ςτην οπούα ςυμμετϋχουν 70 περύπου
φορεύσ και επιχειρόςεισ από όλουσ τουσ τομεύσ τησ τοπικόσ οικονομικόσ
δραςτηριότητασ (τυροκομεύα, ςυνεταιριςτικϋσ ενώςεισ, αγροτουριςτικϊ
καταλύματα, πολιτιςτικού φορεύσ, χώροι εςτύαςησ, βιοτεχνύεσ κ.λπ.) και όδη
απαςχολεύ ϋνα ϊτομο με ςχϋςη εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ.
Επύςησ το δύκτυο ςε ςυνεργαςύα με την ΟΣΔ , διαχειρύζεται το τοπικό ςόμα
«ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΚΡΗΣΗ» μϋςα από την κατϊρτιςη ενόσ τοπικού ςυμφώνου
ποιότητασ.
Μϋςω τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ δύνεται η δυνατότητα εκςυγχρονιςμού
και επϋκταςησ των δραςτηριοτότων του υπϊρχοντοσ δικτύου, χωρύσ να
αποκλεύεται η δημιουργύα νϋων δικτύων ςε ϊλλουσ τομεύσ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
80.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ :
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Σο ςυνολικό κόςτοσ τησ επϋνδυςησ μπορεύ να φτϊςει μϋχρι :
300.000,00 € ό
100.000,00 € εϊν ςτο ϋργο δεν προβλϋπονται ενϋργειεσ για την
προμόθεια εξοπλιςμού ό την καταςκευό κτιριακών εγκαταςτϊςεων

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτόσ
αυτών που ενιςχύονται από το μϋτρο 123 του ϊξονα 1 του ΠΑΑ και τα
υπομϋτρα L123 και L313 του ϊξονα 4 του ΠΑΑ.
Απαραύτητη προώπόθεςη για τη δρϊςη αποτελεύ η εξαςφϊλιςη από το
δικαιούχο τησ απαιτούμενησ κρύςιμησ μϊζασ για τη βιωςιμότητα του
δικτύου με πϋντε (5) τουλϊχιςτον επιχειρόςεισ. Από το ςύνολο των
επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν θα πρϋπει τουλϊχιςτον 5 ό τα 2/3 του
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ςυνόλου αν αντιςτοιχούν ςε περιςςότερεσ από 5 επιχειρόςεισ να
δραςτηριοποιούνται ςτην
περιοχό παρϋμβαςησ του τοπικού
προγρϊμματοσ, ςε αντικεύμενο που ςχετύζεται με τομεύσ και
δραςτηριότητεσ που εντϊςςονται ςτον Ωξονα 4 . ε περύπτωςη επιλογόσ
πρόταςησ που ϋχει υποβληθεύ από υπό ςύςταςη φορϋα για την υπογραφό
τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ με την Ο.Σ.Δ. απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η
ςύςταςη διακριτού νομικού προςώπου.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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1.1.1

Επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του Τπομϋτρου L312

α) Επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
α1) Δρϊςεισ L312-1, L312-3, L312-4
1. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών
υδραυλικών εργαςιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.

εργαςιών,

2. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ.
5. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεόμενεσ με τα ανωτϋρω όπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβούλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, όπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμότητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μπορούν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικού κόςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
6. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, όπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτύου και ςε ποςοςτό μϋχρι 5% του ςυνολικού κόςτουσ.
7. Δαπϊνεσ αγορϊσ ειδικών επαγγελματικών μϋςων μεταφορϊσ προώόντων και πρώτων
υλών εντόσ τησ επιχεύρηςησ (π.χ. ανυψωτικϊ μηχανόματα κ.λπ.), ςτην περύπτωςη που η
χρόςη τουσ εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη από το εύδοσ τησ επϋνδυςησ.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κόςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται από τουσ δικαιούχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, από τα αρμόδια εθνικϊ
όργανα, οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων
αυτών και ςε ποςοςτό μϋχρι 3% του ςυνολικού κόςτουσ.
α2) Δρϊςη L312-5: "Δικτύωςη ομοειδών ό ςυμπληρωματικών επιχειρόςεων όλων των
κλϊδων τησ τοπικόσ οικονομύασ"
1. Ενϋργειεσ ενημϋρωςησ, εμψύχωςησ, υποςτόριξησ επιχειρόςεων – μελών
2. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, διαμόρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου, ηλεκτρομηχανολογικόσ
και λοιπόσ απαραύτητοσ εξοπλιςμόσ για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του νομικού
προςώπου.
3. Δημιουργύα κοινών εργαςτηρύων ποιοτικού ελϋγχου των προώόντων ό των πρώτων
υλών, εξοπλιςμόσ εξαςφϊλιςησ ποιότητασ (π.χ. παγολεκϊνεσ), ςυςτόματα διανομόσ,
αυτοκύνητα μεταφορϊσ α΄ ύλησ κ.λπ.
4. Εκπόνηςη μελϋτησ ϋρευνασ τησ αγορϊσ, μελϋτησ μϊρκετινγκ για προώθηςη των
προώόντων των ςυνεργαζόμενων επιχειρόςεων και μϋχρι ποςοςτού 5% του ςυνολικού
προώπολογιςμού του ϋργου.
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5. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, όπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων,
αξιοπούηςη του διαδικτύου, ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ κ.λπ. του δικτύου και των μελών
του.
6. Διοργϊνωςη διαγωνιςμών και βρϊβευςη καλών πρακτικών και πρωτότυπων
εφαρμογών.
β) Μη επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και
επιβαρύνςεισ του δικαιούχου.

πϊςησ

φύςεωσ

φόροι

και

δημοςιονομικϋσ

4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται
ςτο ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρου L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ
αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού
από χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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Υπομέηπο L313: «Δνθάππςνζη Τοςπιζηικών Γπαζηηπιοηήηων»
α) Παπεμβάζειρ Δημόζιος Χαπακηήπα
Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-1 Ίδρυςη και εκςυγχρονιςμόσ τοπικών κϋντρων τουριςτικόσ πληροφόρηςησ
(γραφεύα – περύπτερα ενημϋρωςησ και πληροφόρηςησ)
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό ε όλη την ϋκταςη του ορεινού Χηλορεύτη ϋχουν αναπτυχθεύ τα τελευταύα
χρόνια διϊφορεσ οικοτουριςτικϋσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ δραςτηριότητεσ που
ςτόχο ϋχουν να προβϊλουν τισ ιδιαιτερότητεσ του φυςικού περιβϊλλοντοσ
του βουνού και να πληροφορόςουν τον επιςκϋπτη για την αξύα του.
Οι περιςςότερεσ από τισ δραςτηριότητεσ αυτϋσ αφορούν ςε χϊραξη και
ςόμανςη μονοπατιών, τοποθϋτηςη ενημερωτικών πινακύδων, ανϊδειξη
ςυγκεκριμϋνων μνημεύων του φυςικού και πολιτιςμικού περιβϊλλοντοσ,
δημιουργύα υποδομών ενημϋρωςησ και εκπαύδευςησ, όπωσ επύςησ
υποδομών εςτύαςησ και φιλοξενύασ επιςκεπτών. Αναπτύχθηκαν από
διϊφορουσ φορεύσ, Δόμουσ, αναπτυξιακϋσ εταιρεύεσ και ιδιώτεσ και εύναι
διαςκορπιςμϋνεσ ςε όλη την ϋκταςη τησ περιοχόσ. Πολλϋσ από αυτϋσ ο
επιςκϋπτησ εύναι δύςκολο να τισ «ανακαλύψει» αφού δεν υπϊρχει η
κατϊλληλη πληροφόρηςη και ενημϋρωςη ςτουσ χώρουσ όπου αυτόσ
ςυνόθωσ θα διαμεύνει και ϋτςι παραμϋνουν ςε μεγϊλο βαθμό
αναξιοπούητεσ.
Τπϊρχει ςυνεπώσ η αναγκαιότητα για τη δημιουργύα ςημεύων
πληροφόρηςησ όπου ο επιςκϋπτησ να μπορεύ να αντλόςει όλη την
πληροφορύα που του χρειϊζεται .
ημαντικό παρϊμετροσ τησ δρϊςησ εύναι το ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ
το οπούο ϋχει ωσ ςτόχο εκτόσ των ϊλλων την ςυντονιςμϋνη προβολό –
προώθηςη των ιδιαύτερων φυςικών και γεωλογικών χαρακτηριςτικών τησ
περιοχόσ. Ϋδη λειτουργεύ ϋνα κϋντρο ενημϋρωςησ ςτα Ανώγεια με
ςημαντικό επιςκεψιμότητα. Μια από τισ προώποθϋςεισ ύδρυςησ αυτών των
κϋντρων ενημϋρωςησ θα εύναι η ύπαρξη υλικού που ϋχει εκδώςει το
ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ .
Επύςησ ϋνασ ϊλλοσ ςτόχοσ που επιδιώκεται μϋςω τησ δημιουργύασ των
κϋντρων –περιπτϋρων ενημϋρωςησ εύναι η αξιοπούηςη κομβικών ςημεύων
όπου υπϊρχει υψηλό επιςκεψιμότητα και τα οπούα εύναι εκτόσ περιοχόσ
παρϋμβαςησ όπωσ π.χ ο αρχαιολογικόσ χώροσ τησ ΥΑΙΣΟΤ.
Φαρακτηριςτικϊ Κϋντρων – Περιπτϋρων Πληροφόρηςησ
Σα κϋντρα πληροφόρηςησ θα δημιουργηθούν ςε κομβικϊ ςημεύα και ςε
περιοχϋσ με μεγϊλη επιςκεψιμότητα ό ςε κομβικϊ ςημεύα από τα οπούα
διϋρχονται οι περιςςότεροι επιςκϋπτεσ, ώςτε να εύναι προςιτϊ από όςο το
δυνατό περιςςότερουσ.
Θα ϋχουν διϊφορο πληροφοριακό υλικό με τη μορφό μικρών αναρτόςεων,
όπου με ςυντομύα θα δύνεται η γενικό πληροφόρηςη για τα χαρακτηριςτικϊ
τησ ευρύτερησ περιοχόσ όπου αυτϊ θα εύναι εγκαταςτημϋνα, αλλϊ και για
τισ ϊλλεσ κοντινότερεσ περιοχϋσ. Η παρουςύα ενόσ χϊρτη ςε μεγϊλη κλύμακα
εύναι απαραύτητη ώςτε να μπορεύ ο επιςκϋπτησ να δει ςυνολικϊ τα
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αξιοθϋατα και τισ υποδομϋσ τησ ευρύτερησ περιοχόσ, να αντιληφθεύ τισ
αποςτϊςεισ αλλϊ και τισ υποδομϋσ που υπϊρχουν.
Θα υπϊρχει διαθϋςιμοσ Η/Τ με ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο και ϋτοιμεσ ςχετικϋσ
ςυνδϋςεισ με διϊφορεσ ιςτοςελύδεσ ενδιαφϋροντοσ τησ ευρύτερησ περιοχόσ
ό του Χηλορεύτη γενικότερα ό ϊλλων παρόμοιων περιοχών, καθώσ και
ειδικϋσ προθόκεσ ςτισ οπούεσ θα ςυγκεντρώνεται το ϋντυπο υλικό
(φυλλϊδια, χϊρτεσ, περιοδικϊ, εφημερύδεσ κλπ.) που αφορϊ ςε υποδομϋσ
και χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ.
Τπό οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ τα κϋντρα αυτϊ θα μπορούςαν να ϋχουν και
εκθϋματα που ςχετύζονται με χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ (πχ.
Απολιθώματα).
Σα κϋντρα αυτϊ θα ςυνδεθούν με υπϊρχουςεσ δομϋσ ό εγκαταςτϊςεισ οι
οπούεσ θα μπορούςαν να τα τροφοδοτόςουν με το απαραύτητο προςωπικό
για να λειτουργόςουν.
Φωροθϋτηςη των Κϋντρων – Περιπτϋρων Πληροφόρηςησ
Θεωρεύται αναγκαύο τα κϋντρα αυτϊ να βρύςκονται ςε κομβικϊ ό πολύ
επιςκϋψιμα ςημεύα.
Σα κϋντρα ενημϋρωςησ θα μπορούςαν ενδεικτικϊ να δημιουργηθούν :
τα Ανώγεια όπου εύναι η ϋδρα του Υυςικού Πϊρκου του Χηλορεύτη
και όπου θα μπορεύ να δύνεται γενικό πληροφορύα για το Πϊρκο
αλλϊ και την ευρύτερη περιοχό.
τη Γϋργερη όπου εύναι και το ςχετικό Μουςεύο Υυςικόσ Ιςτορύασ
και το οπούο μπορεύ να αποτελϋςει τη νότια πύλη του Πϊρκου. Σο
κϋντρο μπορεύ να εκθϋτει απολιθώματα των θαλϊςςιων
οργανιςμών που ϋζηςαν πριν από πολλϊ εκατομμύρια χρόνια ςτην
περιοχό. Εναλλακτικϊ θα μπορούςε να δημιουργηθεύ και ςτο Ζαρό
όπου υπϊρχει ςημαντικό επιςκεψιμότητα και εναλλακτικϋσ
δραςτηριότητεσ (ορειβατικϋσ, φυςιολατρικϋσ κ.α.)
την περιοχό του Αμαρύου, το οπούο θα αποτελεύ και την δυτικό
πύλη του ΥΤΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ .
τον κϊτω Μυλοπόταμο για να κατευθύνει τουσ επιςκϋπτεσ ςτην
περιοχό του Κουλούκωνα και του Κϊτω Μυλοποτϊμου. Κομβικϊ
ςημεύα ςτην περιοχό εύναι το Μελιδόνι και οι Μαργαρύτεσ από
ϊποψη επιςκεψιμότητασ και το Γαρϊζο ωσ ϋδρα του Δόμου και
Παραδοςιακού οικιςμού.
τα ανατολικϊ του Χηλορεύτη που να καλύπτει τισ ανατολικϋσ
παρυφϋσ του και την εύςοδο από το Ηρϊκλειο. αν χώροσ
δημιουργύασ θα μπορούςε να προταθεύ η περιοχό τησ Συλύςςου ό
και το παραδοςιακό χωριό Αρόλιθοσ.
το πόλαιο φεντόνι, με ϋμφαςη ςτα χαρακτηριςτικϊ του
ςπηλαύου αλλϊ προωθώντασ παρϊλληλα υλικό και για όλα τα
υπόλοιπα ςπόλαια τησ περιοχόσ
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ε κομβικϊ ςημεύα εκτόσ περιοχόσ παρϋμβαςησ
1. Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ϋνασ από τουσ ςτόχουσ τησ υλοπούηςησ τησ
δρϊςησ εύναι η αξιοπούηςη κομβικών ςημεύων με μεγϊλη επιςκεψιμότητα.
Ϊνα από αυτϊ τα ςημεύα βρύςκεται κοντϊ ςτον Αρχαιολογικό χώρο τησ
Υαιςτού. Η περιοχό υπϊγεται ςτο ΔΔ Καμηλαρύου που εύναι ϋνα από τα
τρύα ΔΔ του Δόμου που δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην περιοχό εφαρμογόσ
του τοπικού ςχεδύου.
Σο κϋντρο ενημϋρωςησ θα χρηςιμοποιηθεύ αποκλειςτικϊ για την προβολό
των ορεινών περιοχών του Δόμου, που υπϊγονται και ςτην περιοχό
παρϋμβαςησ,
αξιοποιώντασ την επιςκεψιμότητα του αρχαιολογικού
χώρου. Σο 2007, ςτον αρχαιολογικό χώρο τησ ΥΑΙΣΟΤ, διατϋθηκαν
128.278 ειςιτόρια, αριθμόσ που αποτελεύ το 12,8% των ειςιτηρύων όλων
των αρχαιολογικών χώρων του Ν. Ηρακλεύου (για το 2007).
ε αυτόν την κατεύθυνςη ϊλλωςτε ο Δόμοσ Συμπακύου ςχεδιϊζει ςχετικό
πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό διαδρομό από τον αρχαιολογικό χώρο ωσ
τισ ορεινϋσ περιοχϋσ του, με ςκοπό να αξιοποιόςει, όςον το δυνατόν ςε
μεγαλύτερο βαθμό την επιςκεψιμότητα του προσ όφελοσ τησ ορεινόσ
ζώνησ.
2. Σο δεύτερο κομβικό ςημεύο που βρύςκεται εκτόσ περιοχόσ παρϋμβαςησ
αφορϊ την πόλη του Ηρακλεύου. το πλαύςιο τησ δρϊςησ θα εύναι δυνατό η
διαμόρφωςη κατϊλληλου χώρου ο οπούοσ θα χρηςιμοποιηθεύ
αποκλειςτικϊ για την ενημϋρωςη – πληροφόρηςη των δυνητικών
επιςκεπτών (ντόπιων και αλλοδαπών) για το ςύνολο τησ περιοχόσ
εφαρμογόσ του τοπικού ςχεδύου. Υορεύσ υλοπούηςησ αυτόσ τησ ενϋργειασ
μπορεύ να εύναι δύκτυα επιχειρόςεων, ϊλλοι ςυλλογικού φορεύσ, ΟΣΑ κ.α.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα
υνολικό Κόςτ σ
190.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
δρϊςησ:

Δημόςια Δαπϊνη
190.000,00 €

άδια υμμετοχό
0,00 €

Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ

Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό
ςκοπό την υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η εφαρμογό παρεμβϊςεων δημόςιου χαρακτόρα που
ιςχύουν τα ακόλουθα
αφορούν ςτη βελτύωςη και οργϊνωςη του τουριςτικού προώόντοσ, ςτην
ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ, ςτην αύξηςη τησ επιςκεψιμότητασ τησ
περιοχόσ παρϋμβαςησ, ςτην επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιόδου καθώσ
και ςτην προβολό – προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ
περιοχόσ.
Οι παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ
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δρϊςησ δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρουν ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
Επιπλϋον μπορούν να υλοποιηθούν και εντόσ περιοχών NATURA.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-3 Ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ ςε περιοχϋσ τησ αγροτικόσ υπαύθρου»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ θα επιδιωχθεύ η χϊραξη και δημιουργύα
ποδηλατικών διαδρομών ςε περιοχϋσ με ιδιαύτερο φυςιολατρικό κυρύωσ
αλλϊ και ιςτορικό και αρχαιολογικό ενδιαφϋρον.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
31.000,00 €
31.000,00 €
0,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό
ςκοπό την υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €.

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η εφαρμογό παρεμβϊςεων δημόςιου χαρακτόρα που
ιςχύουν τα ακόλουθα
αφορούν ςτη βελτύωςη και οργϊνωςη του τουριςτικού προώόντοσ, ςτην
ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ, ςτην αύξηςη τησ επιςκεψιμότητασ τησ
περιοχόσ παρϋμβαςησ, ςτην επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιόδου καθώσ
και ςτην προβολό – προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ
περιοχόσ.
Οι παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ
δρϊςησ δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρουν ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου. Επιπλϋον μπορούν να υλοποιηθούν και εντόσ
περιοχών NATURA.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-4 Προβολό και προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων των περιοχών»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η προβολό –προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ ευρύτερησ
περιοχόσ του Χηλορεύτη, αποτελεύ ϋναν από τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ
ΟΣΔ , αφού λειτουργεύ με ϊμεςο αλλϊ και πολλαπλαςιαςτικό τρόπο ςτην
δημιουργύα τησ εικόνασ του ενιαύου – διακριτού αγροτουριςτικού
προώόντοσ «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ – ΚΡΗΣΗ»
Επειδό η περιοχό δεν εύχε ποτϋ την ενιαύα διοικητικό ενότητα που ϋχουν π.χ
οι Νομαρχύεσ, όταν δύςκολο να ςχεδιαςθούν και να χρηματοδοτηθούν
ανϊλογεσ πολιτικϋσ προβολόσ.
Για αυτό το ςκοπό η ΟΣΔ ςτο πλαύςιο τησ κοινοτικόσ πρωτοβουλύασ
Leader+ , υλοπούηςε ωσ τελικόσ αποδϋκτησ ϋνα πλϋγμα ενεργειών
προβολόσ. Αποτϋλεςμα όλων αυτών όταν η δημιουργύα ενόσ τουριςτικού
οδηγού, επιμϋρουσ φυλλαδύων i) για τισ διϊφορεσ ζώνεσ (Αμϊρι,
Μυλοπόταμοσ, Ορεινό Μαλεβύζι, Πϊνω Ρύζα), ii) για τισ θεματικϋσ ενότητεσ
του περιβϊλλοντοσ, του πολιτιςμού κ.α, ενόσ διαφημιςτικού βύντεο, καθώσ
και η ςυμμετοχό ςε διϊφορεσ εκθϋςεισ. Πρϋπει να επιςημανθεύ επύςησ ότι
μϋςω του διακρατικού ςχεδύου με τα ϊλλα ευρωπαώκϊ γεωπϊρκα,
δημιουργόθηκε ϋνασ χρόςιμοσ γεωλογικόσ οδηγόσ του Χηλορεύτη, ενώ
πραγματοποιόθηκε ςτο Ηρϊκλειο και ςτο Ρϋθυμνο υπο την αιγύδα τησ
Ελληνικόσ επιτροπόσ τησ UNESCO, και με την ευκαιρύα του ϋτουσ τησ ΓΗ ,
ϋκθεςη Λαώκών καλλιτεχνών με τύτλο «Ο Μύθοσ τησ Γησ μϋςα από τα χϋρια
του Ανθρώπου».
Επειδό ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο του ϊξονα 4 του ΠΑΑ 20072013 η ΟΣΔ δεν μπορεύ να εύναι τελικόσ αποδϋκτησ, η υλοπούηςη των
ενεργειών προβολόσ θα πραγματοποιηθεύ από τουσ Δόμουσ τησ Περιοχόσ,
τισ Νομαρχιακϋσ Αυτοδιοικόςεισ και ϊλλουσ φορεύσ.
Οι ενϋργειεσ αυτϋσ δεν θα εύναι αποςπαςματικϋσ αλλϊ θα εντϊςςονται ςτην
δόμηςη τησ εικόνασ του ενιαύου αγροτουριςτικού προώόντοσ και θα
αφορούν ενδεικτικϊ την ϋκδοςη ϋντυπου υλικού, την δημιουργύα
οπτικοακουςτικού υλικού (ταινύεσ, βύντεο, φωτογραφικό υλικό ποιότητασ
κ.α.) , εξειδικευμϋνων ιςτοςελύδων, ςυμμετοχόσ ςε εκθϋςεισ κ.α.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
110.000,00 €
33.000,00 €
77.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό
ςκοπό την υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 100.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ

70 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
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Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η εφαρμογό παρεμβϊςεων δημόςιου χαρακτόρα που
ιςχύουν τα ακόλουθα
αφορούν ςτη βελτύωςη και οργϊνωςη του τουριςτικού προώόντοσ, ςτην
ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ, ςτην αύξηςη τησ επιςκεψιμότητασ τησ
περιοχόσ παρϋμβαςησ, ςτην επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιόδου καθώσ
και ςτην προβολό – προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ
περιοχόσ.
Οι παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ
δρϊςησ δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρουν ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου. Επιπλϋον μπορούν να υλοποιηθούν και εντόσ
περιοχών NATURA.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

β) Παρεμβϊςεισ ανϊπτυξησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ
Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-5 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού μικρόσ δυναμικότητασ υποδομών
διανυκτϋρευςησ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η ΟΣΔ μϋςω τησ δρϊςησ προωθεύ :
Σην ύδρυςη νϋων υποδομών διανυκτϋρευςησ και
Σον εκςυγχρονιςμό και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχομϋνων
υπηρεςιών των υφιςτϊμενων υποδομών.

Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ

Δημόςια Δαπϊνη

1.200.000,00 €

600.000,00 €

άδια υμμετοχό
600.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η προτεινόμενη δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ πλην
των δημοτικών διαμεριςμϊτων και οικιςμών.
δρϊςησ :
•
ΔΔ Πανόρμου,
•
ΔΔ Περϊματοσ και
•
τον οικιςμό Μπαλύ του ΔΔ Μελιδονύου.
Η εξαύρεςη πραγματοποιεύται για τουσ παρακϊτω λόγουσ :
τόχοσ τησ ΟΣΔ όπωσ περιγρϊφηκε και ςτην πρόταςη τησ, εύναι η
ανϊπτυξη εναλλακτικού αγροτουριςτικού μοντϋλου με την ενύςχυςη
υποδομών ςτην ορεινό – ημιορεινό ζώνη
Οι παραπϊνω περιοχϋσ ϋχουν ανεπτυγμϋνη τουριςτικό δραςτηριότητα και
ςχετικϊ ικανοποιητικό αριθμό κλινών. Πολλϋσ από αυτϋσ τισ κλύνεσ
δημιουργόθηκαν την προηγούμενη προγραμματικό περύοδο.

Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 600.000,00 € και ϋωσ 40 κλύνεσ

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008.
ε ότι αφορϊ τισ υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και λοιπϋσ τουριςτικϋσ
εγκαταςτϊςεισ αυτϋσ υλοποιούνται υποχρεωτικϊ με βϊςη τουσ όρουσ και
τισ προώποθϋςεισ τησ ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-4-2009)
των Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ.
Για τισ περιπτώςεισ εκςυγχρονιςμού των υποδομών διανυκτϋρευςησ οι
ςχετικϋσ παρεμβϊςεισ θα πρϋπει να ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ με αύξηςη
τησ δυναμικότητασ τουσ μϋχρι το όριο που ορύζεται ανωτϋρω με προςθόκη
καθ’ ύψοσ ό/και κατ’ επϋκταςη.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ
«L313-6 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η ΟΣΔ μϋςω τησ δρϊςησ προωθεύ :


Σην ύδρυςη χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ



Σον εκςυγχρονιςμό ό την επϋκταςη των υφιςτϊμενων χώρων
εςτύαςησ και αναψυχόσ



Ση δημιουργύα / εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών καφενεύων

την περιοχό και ιδιαύτερα ςτουσ οικιςτικούσ τουριςτικούσ πόλουσ υπϊρχει
πληθώρα χώρων εςτύαςησ, ενώ ςε όλη την περιοχό υπϊρχουν παραδοςιακϊ
καφενεύα, τα περιςςότερα από τα οπούα δεν ϋχουν ανακαινιςθεύ.
Η ΟΣΔ δύνει μεγϊλη βαρύτητα ςτην δρϊςη γιατύ με ενϋργειεσ χαμηλού
κόςτουσ μπορούν να επιτευχθούν ςημαντικϊ πολλαπλαςιαςτικϊ
αποτελϋςματα. την περιοχό, όπωσ και ςε όλη την Κρότη ϊλλωςτε, η
διατροφό μπορεύ να αποτελϋςει ξεχωριςτό τουριςτικό πόλο (λόγω τησ
διεθνούσ αναγνώριςησ των ευεργετημϊτων τησ κρητικόσ διατροφόσ). Η
ΟΣΔ ςτο πλαύςιο τησ LEADER+, οργϊνωςε και προώθηςε τη δημιουργύα
πιλοτικών χώρων εςτύαςησ με την επωνυμύα «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΓΕΤΕΙ». Η
ιδιαιτερότητα τουσ εύναι ότι ϋχουν ενιαύο menu με εδϋςματα τησ κρητικόσ
κουζύνασ και προωθούν τα εποχικϊ προώόντα. το πλαύςιο αυτόσ τησ
δρϊςησ (αλλϊ και τησ 313β2) η ΟΣΔ θα εμψυχώςει για τη δημιουργύα
παρόμοιων χώρων ώςτε να δημιουργηθεύ η απαιτούμενη κρύςιμη μϊζα που
θα δημιουργεύ ςτο επιςκϋπτη την αύςθηςη τησ ιδιαιτερότητασ τησ κρητικόσ
διατροφόσ.
Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ

Δημόςια Δαπϊνη

200.000,00 €

100.000,00 €

άδια υμμετοχό
100.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ Από τη δρϊςη, ωσ προσ τη δημιουργύα και τον εκςυγχρονιςμό των χώρων
εςτύαςησ και αναψυχόσ, εξαιρούνται τα δημοτικϊ διαμερύςματα
δρϊςησ:
Πανόρμου και
ο οικιςμόσ Μπαλύ του Δ.Δ. Μελιδονύου του Δόμου Γεροποτϊμου.
Οι παραπϊνω περιοχϋσ δεν εμπύπτουν ςτην εξαύρεςη εφόςον οι
προτεινόμενεσ επενδύςεισ αφορούν τη δημιουργύα πιλοτικών χώρων
εςτύαςησ.
Η Ομϊδα ςτόχο ϋχει την ανϊπτυξη ενόσ εναλλακτικού τουριςτικού
μοντϋλου ςτην ενδοχώρα τησ περιοχόσ του Χηλορεύτη ϋτςι ώςτε ςτη
ςυνϋχεια να υπϊρξει δυνατότητα διαςύνδεςησ με την παραλιακό ζώνη.
Η εξαύρεςη των παραπϊνω περιοχών ςυμβαύνει επειδό :
οι περιοχϋσ Πανόρμου και Μπαλύ ϋχουν ιδιαύτερα αυξημϋνη
τουριςτικό δραςτηριότητα βαςιςμϋνη ςτο κλαςικό τουριςτικό
μοντϋλο και επαρκό αριθμό κλινών για να καλύψουν τισ ανϊγκεσ
και
η περιοχό Περϊματοσ χαρακτηρύζεται κυρύωσ για τον αςτικό τησ
χαρακτόρα γεγονόσ που ςημαύνει ότι υπϊρχει δυςκολύα ςτην
«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Δικαιούχοι

Ύψοσ παρεμβϊςεων

υποςτόριξη ενόσ εναλλακτικού τουριςτικό μοντϋλου όπωσ αυτό
που προωθεύ η Ομϊδα.
ε ότι αφορϊ τον εκςυγχρονιςμό παραδοςιακών καφενεύων η δρϊςη
περιλαμβϊνει όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ με
προτεραιότητα ςτουσ οικιςτικούσ και εν δυνϊμει τουριςτικούσ πόλουσ
όπωσ αυτού αναφϋρονται παρακϊτω :
Σουριςτικού και οικιςτικού πόλοι :
Δ.Δ. Ανωγεύων
Δ.Δ. Αξού
Δ.Δ. Μαργαριτών
Δ.Δ. Μελιδονύου
Δ.Δ. Ζαρού
Δ.Δ. Βώρων
Εν δυνϊμει τουριςτικού και οικιςτικού πόλοι :
Δ.Δ. Επιςκοπόσ
Δ.Δ. Γαρϊζου
Δ.Δ. Κρουςώνα
Δ.Δ. Υουρφουρϊ
Δ.Δ. Αμαρύου
Δ.Δ. Μαρϊθου
Δ.Δ Γϋργερησ
Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008
Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008
ε ότι αφορϊ τουσ πιλοτικούσ χώρουσ εςτύαςησ, από την ΟΣΔ ςτο πλαύςιο
τησ δημοςιοπούηςησ τησ πρόςκληςησ ενδιαφϋροντοσ, θα χρηςιμοποιηθεύ το
πρότυπο που εύχε προκύψει μετϊ από ςχετικό μελϋτη εμπειρογνωμοςύνη
για την υλοπούηςη του τοπικού προγρϊμματοσ LEADER PLUS. τόχοσ τησ
Ομϊδασ εύναι να υπϊρξει ςυνϋχεια τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ, να
προωθηθεύ η κρητικό διατροφό και να εύναι όςο το δυνατό περιςςότερο
αναγνωρύςιμοι οι ςυγκεκριμϋνοι χώροι.
ε ότι αφορϊ τα παραδοςιακϊ καφενεύα τα οπούα ανϋκαθεν αποτελούςαν
και αποτελούν για την περιοχό ϋνα από τα βαςικότερα ςημεύα ςυνϊθροιςησ
του τοπικού πληθυςμού όχι μόνο για την απόλαυςη ενόσ ποτού αλλϊ και
για τη ςυζότηςη όλων των θεμϊτων που απαςχολούν τισ τοπικϋσ
κοινωνύεσ, η ομϊδα θϋλοντασ να ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ
των παρεχόμενων υπηρεςιών αλλϊ και ςτην αιςθητικό τουσ βελτύωςη
προτύθεται να ςυντϊξει τισ ανϊλογεσ προδιαγραφϋσ μϋςα από τισ οπούεσ θα
καθοριςτούν ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ για την ϋνταξη των εν δυνϊμει
τελικών αποδεκτών αλλϊ και προκειμϋνου να αποφευχθούν τυχόν
παρερμηνεύεσ ωσ προσ τον όρο «παραδοςιακό».
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Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-7 Ιδρύςεισ και εκςυγχρονιςμού γραφεύων οργϊνωςησ, πληροφόρηςησ και
προώθηςησ αγροτικού τουριςμού»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό O βαςικόσ ςτόχοσ τησ ΟΣΔ εύναι η δόμηςη ενόσ διακριτού αγροτουριςτικού
προώόντοσ με την ονομαςύα «ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ – ΚΡΗΣΗ».
Η επιτυχύα του παραπϊνω ςτόχου προώποθϋτει εκτόσ των ϊλλων την
οργανωμϋνη και ςυγκροτημϋνη προώθηςη του ςτισ αγορϋσ.
Η ανοργϊνωτη προςφορϊ τουριςτικών υπηρεςιών ςε ςυνδυαςμό με την
αύξηςη τησ προςφορϊσ τα τελευταύα χρόνια, ιδύωσ ςτην παραλιακό ζώνη,
πιθανόν να οδηγόςει ςε ςτρεβλώςεισ τησ μορφόσ του εναλλακτικού
τουριςτικού προώόντοσ ( επύδραςη από τουσ Tour Operators)
Η ΟΣΔ για την καλύτερη προώθηςη των αγροτουριςτικών υπηρεςιών, όδη
από την Leader+ , χρηματοδότηςε την δημιουργύα τριών κϋντρων
ενημϋρωςησ ςε περιοχϋσ που εύχαν την δυνατότητα ανϊπτυξησ
εναλλακτικών δραςτηριοτότων.
Οι επενδύςεισ αυτόσ όταν μικρού κόςτουσ αφού αφορούςαν διαμορφώςεισ
χώρων και αγορϊ μικρόσ δυναμικότητασ εξοπλιςμού.
ε αυτό την κατεύθυνςη η ΟΣΔ ςχεδιϊζει την δημιουργύα ενόσ ακόμη
αγροτουριςτικού κϋντρου ενημϋρωςησ ςτο βόρειο τμόμα τησ περιοχόσ, και
τον εκςυγχρονιςμό ενόσ υφιςτϊμενου, που παρουςιϊζει τα καλύτερα
αποτελϋςματα.
Ενδεικτικϊ ςτισ δραςτηριότητεσ των γραφεύων προώθηςησ του
αγροτουριςτικού προώόντοσ περιλαμβϊνονται : η ενημϋρωςη των
επιςκεπτών ςχετικϊ με την περιοχό, η προβολό των ιδιαύτερων
γεωλογικών χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ με την ϋκδοςη ενημερωτικών
φυλλαδύων και ϊλλων ςχετικών εντύπων, η διοργϊνωςη εκδρομών και
διαδρομών με την παροχό του απαραύτητου εξοπλιςμού (ενημερωτικών
φυλλαδύων, διϊθεςη μεταφορικών οχημϊτων κλπ.)

Φρηματοδοτικϊ
ςτοιχεύα

υνολικό Κόςτοσ
50.000,00 €

Δημόςια Δαπϊνη
25.000,00 €

άδια υμμετοχό
25.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ με
προτεραιότητα για την ύδρυςη νϋου γραφεύου ςτο βόρειο τμόμα τησ
δρϊςησ:
περιοχόσ παρϋμβαςησ (Μυλοπόταμοσ και Ορεινό Μαλεβύζι)
Δικαιούχοι
Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008
Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ

50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ

«Χηλορεύτησ, ο μύθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 43

Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-8 Ιδρύςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών για
την εξυπηρϋτηςη του τουριςμού τησ υπαύθρου ( εναλλακτικϋσ μορφϋσ τουριςμού,
ειδικϋσ μορφϋσ τουριςμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευςιγνωςύασ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό το πλαύςιο τησ δημιουργύασ ενόσ διακριτού αγροτουριςτικού προώόντοσ
βαςικό παρϊμετροσ εύναι η διαφοροπούηςη του ςε ςχϋςη με τον
ανταγωνιςμό.
Η περιοχό μασ διαθϋτει τον φυςικό και πολιτιςτικό πλούτο για την
διαμόρφωςη ποικύλων εναλλακτικών προτϊςεων ςτον επιςκϋπτη.
Ϋδη το Υυςικό Πϊρκο Χηλορεύτη, που εύναι ενταγμϋνο ςτο παγκόςμιο
δύκτυο των Γεωπϊρκων τησ UNESCO, λειτουργεύ ωσ καταλύτησ για την
δόμηςη εναλλακτικών προτϊςεων προσ τον επιςκϋπτη.
ημαντικό παρϊμετροσ ςε αυτό την κατεύθυνςη εύναι τα ςπόλαια και οι
καταβόθρεσ που υπϊρχουν ςτο Χηλορεύτη, που θα μπορούςαν από μόνα
τουσ να ςυνθϋςουν ϋνα διακριτό ςπηλαιολογικό πϊρκο.
Η ΟΣΔ ςχεδιϊζει την δημιουργύα ενόσ κϋντρου που θα προςφϋρει
εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ προσ τον ςπηλαιολογικό τουριςμό.
την επιτροπό διαχεύριςησ του Υυςικού Πϊρκου ςυμμετϋχει το Ινςτιτούτο
πηλαιολογικών Ερευνών Ελλϊδασ, με το οπούο υπϊρχει ςυνεργαςύα προσ
την κατεύθυνςη αυτό.
Ωλλεσ υπηρεςύεσ που μπορούν να δημιουργηθούν μϋςω τησ παρούςασ
δρϊςησ εύναι εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτην γευςιγνωςύα, ςε όπιεσ μορφϋσ
αθλητικών δραςτηριοτότων, ςτην δημιουργικό απαςχόληςη επιςκεπτών
κ.α.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
120.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη τησ περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L313-9 Βελτύωςη επιχειρόςεων ( που εντϊςςονται ςτισ δρϊςεισ του υπομϋτρου) για
τη χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (όπωσ φωτοβολταώκϊ , αξιοπούηςη βιομϊζασ ,
γεωθερμύασ ) με ςκοπό την κϊλυψη των αναγκών τησ επιχεύρηςησ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Με δεδομϋνο ότι ςτην προτεινόμενη περιοχό δραςτηριοποιούνται αρκετϋσ
επιχειρόςεισ ςτον τομϋα τησ παροχόσ υπηρεςιών για την εξυπηρϋτηςη του
τουριςμού τησ υπαύθρου (καταλύματα, χώροι εςτύαςησ αναψυχόσ, γραφεύα
τουριςμού κ.λπ.) οι οπούεσ ϋχουν τη δυνατότητα να αξιοποιόςουν τισ
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ με ςκοπό την ύδια κατανϊλωςη ςτην
παρούςα δρϊςη περιλαμβϊνεται η εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων παραγωγόσ
ενϋργειασ με τη χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (φωτοβολταώκϊ
ςυςτόματα κ.λπ.) ςτισ παραπϊνω επιχειρόςεισ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
60.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ των δικαιούχων του υπομϋτρου L311,
που δύνανται να υλοποιόςουν επενδύςεισ πολύ μικρών επιχειρόςεων
ςύμφωνα με τη ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)
800/2008

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 50% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Προβλϋπεται η ενύςχυςη πολύ μικρών επιχειρόςεων ςύμφωνα με τη
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςύςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

Επιλέξιμερ και μη επιλέξιμερ Δαπάνερ ηος ςπομέηπος 313
α) Επιλέξιμερ Δαπάνερ
α1) Δρϊςη L313-1: "Ίδρυςη και εκςυγχρονιςμόσ τοπικών κϋντρων τουριςτικόσ
πληροφόρηςησ (γραφεύα – περύπτερα ενημϋρωςησ και πληροφόρηςησ)"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων και διαμόρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλιςμού, ςυμπεριλαμβανομϋνου
του λογιςμικού, καθώσ και δαπϊνεσ δημιουργύασ βϊςεων δεδομϋνων.
α2) Δρϊςη L313-2: "Σόμανςη αξιοθϋατων και μνημεύων"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
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2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ και τοποθϋτηςησ.
α3) Δρϊςη L313-3: "Ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ ςε περιοχϋσ τησ αγροτικόσ υπαύθρου"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ διαδρομών.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικού εξοπλιςμού (πινακύδεσ ςόμανςησ,
κατεύθυνςησ, φωτιςμόσ κ.λπ.).
α4)Δρϊςη L313-4: "Προβολό και προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων των
περιοχών"
1. χεδιαςμόσ και παραγωγό πληροφοριακού και διαφημιςτικού υλικού, καθώσ και
δημιουργύα ντοκιμαντϋρ.
2. Διαφημιςτικϋσ καταχωρόςεισ ςε ϋντυπα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ ςτην Ελλϊδα και το
εξωτερικό, καθώσ και ςε τουριςτικούσ οδηγούσ.
3. Αξιοπούηςη του διαδικτύου.
4. υμμετοχό ςε αναγνωριςμϋνεσ θεματικϋσ τουριςτικϋσ εκθϋςεισ ςτην Ελλϊδα ό ϊλλα ςε
κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε, όπωσ επύςησ και ςε ημερύδεσ-εκδηλώςεισ κ.λπ. ςτην Ελλϊδα και με
ποςοςτό μϋχρι 20% του ςυνολικού κόςτουσ τησ πρόταςησ.
5. Διεξαγωγό ημερύδων – εκδηλώςεων ενημϋρωςησ και προβολόσ.
6. Οργϊνωςη ςυνεντεύξεων Σύπου.
7. Δαπϊνεσ μετακύνηςησ και διαμονόσ δημοςιογρϊφων γενικού και ειδικού Σύπου.
α5) Δρϊςεισ L313-5 ϋωσ L313-9
9. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
10. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
11. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
12. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αγορϊσ παραδοςιακών ξύλινων ςκαφών, λοιπών ςκαφών
μόνο για τισ περιπτώςεισ επιχειρόςεων καταδυτικού τουριςμού, καθώσ και δαπϊνεσ για
την αγορϊ αλόγων για δραςτηριότητεσ περιόγηςησ.
13. Δαπϊνεσ αγορϊσ οχημϊτων για τισ επιχειρόςεισ εναλλακτικού τουριςμού με ςκοπό τη
μεταφορϊ ειδικού εξοπλιςμού και εφόςον τεκμηριώνεται πλόρωσ η αναγκαιότητϊ τουσ.
14. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεόμενεσ με τα ανωτϋρω όπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβούλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, όπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμότητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μπορούν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικού κόςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
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15. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, όπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτύου και με ποςοςτό μϋχρι 5% του ςυνολικού κόςτουσ.
16. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κόςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται από τουσ δικαιούχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ
για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών και ςε ποςοςτό μϋχρι 3% του
ςυνολικού κόςτουσ.

β) Μη επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και
επιβαρύνςεισ του δικαιούχου.

πϊςησ

φύςεωσ

φόροι

και

δημοςιονομικϋσ

4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται
ςτο ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρου L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ
αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού
από χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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Υπομέηπο L321:
«Βαζικέρ ςπηπεζίερ για ηην οικονομία και ηον αγποηικό πληθςζμό»
Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L321-1 Έργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ (μικρϊ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα, ϋργα
διαχεύριςησ υδατικών πόρων, μικρϊ ϋργα πρόςβαςησ ςτισ γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ)»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό την περιοχό υπϊρχει ςημαντικό ϋλλειψη ςε υποδομϋσ όπωσ εύναι οι
ταμιευτόρεσ, η αγροτικό οδοποιύα κ.α.,
Η ΟΣΔ προωθεύ μϋςω του τοπικού τησ ςχεδύου ςημαντικϋσ παρεμβϊςεισ ςε
αυτόν την κατεύθυνςη λόγω του χαρακτόρα του προγρϊμματοσ (δημόςια
ϋργα 15% τησ ΔΔ του 4.1 καθώσ και την εφαρμογό του ϊξονα 3 του ΠΑΑ).
Η δρϊςη αφορϊ κυρύωσ την υλοπούηςη μικρών ϋργων ςτην ορεινό περιοχό
του Δόμου Συμπακύου.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
91.250,00 €
0,00 €
91.250,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό παρϋμβαςησ με προτεραιότητα
δρϊςησ:
την ορεινό περιοχό του Δόμου Συμπακύου.
Δικαιούχοι

ΟΣΑ α’ βαθμού

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 500.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L321-2 Φώροι ϊςκηςησ πολιτιςτικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραςτηριοτότων , καθώσ και δραςτηριοτότων κοινωνικόσ προςταςύασ και
αλληλεγγύησ , όπωσ κϋντρα φροντύδασ παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ, δημοτικϋσ
βιβλιοθόκεσ, ωδεύα κτλ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό την προτεινόμενη περιοχό και κυρύωσ ςτο ορεινό τμόμα αν και
εμφανύζεται να διαμϋνει ςημαντικόσ αριθμόσ νϋων διαπιςτώνεται ϋλλειμμα
υποδομών ςε ότι αφορϊ την παροχό υπηρεςιών πολιτιςμού και
ψυχαγωγύασ. Αποτϋλεςμα αυτού εύναι οι νϋοι τησ περιοχόσ να μην ϋχουν τη
δυνατότητα ςυμμετοχόσ ό οργϊνωςησ δραςτηριοτότων πολιτιςτικού
ενδιαφϋροντοσ όπωσ παρακολούθηςη κινηματογραφικών ταινιών,
ανϊγνωςη ό δανειςμού βιβλύων ςε οργανωμϋνουσ χώρουσ κ.λπ.
Με την παρούςα δρϊςη η Ομϊδα προτεύνει τη δημιουργύα χώρων ϊςκηςησ
πολιτιςτικών και ϊλλων ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων όπωσ εύναι για
παρϊδειγμα η δημιουργύα βιβλιοθηκών, μικρών κινηματογραφικών
αιθουςών κ.λπ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
120.000,00 €
0,00 €
120.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ :
Δικαιούχοι

ΟΣΑ α' βαθμού και τα νομικϊ τουσ πρόςωπα, καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ
μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό ςκοπό την υλοπούηςη
αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L321-3 Ενύςχυςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων και εκδηλώςεων ανϊδειξησ και
διατόρηςησ τησ τοπικόσ κληρονομιϊσ – ςτόριξη πολιτιςτικών φορϋων για μικρόσ
κλύμακασ υποδομό, προμόθεια εξοπλιςμού, μουςικών οργϊνων, ςτολών»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Ο Πολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκφϊνςεισ του αποτελούςε και αποτελεύ μαζύ με
το Περιβϊλλον τουσ δύο πυλώνεσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται η τοπικό
αναπτυξιακό ςτρατηγικό.
Οι πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ δύνουν αφενόσ ευκαιρύεσ εξωτερύκευςησ τησ
τοπικόσ πολιτιςτικόσ παρϊδοςησ και αφετϋρου λειτουργούν ωσ ερϋθιςμα
για την κινητοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού ςε δραςτηριότητεσ που
εκφρϊζουν, εκτόσ των ϊλλων, την θϋληςη για ςύςφιξη των κοινωνικών
δεςμών και ςχϋςεων.
την περιοχό μασ υπϊρχει ϋνα ςημαντικό πολιτιςτικό δυναμικό και ςε
οριςμϋνεσ περιοχϋσ ϋνα κοινωνικό περιβϊλλον γεμϊτο από νεανικό
δυναμιςμό.
Αποτϋλεςμα όλων αυτών εύναι η πληθώρα των πολιτιςτικών εκδηλώςεων
που πραγματοποιούνται κυρύωσ τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ.
Εύναι γεγονόσ επύςησ ότι πολλϋσ φορϋσ οι πολιτιςτικϋσ παρεμβϊςεισ,
ανεξϊρτητα από τον ενθουςιαςμό που διακρύνει τουσ διοργανωτϋσ τουσ,
γύνονται αποςπαςματικϊ, με πρότυπα ςύγχρονεσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ
αςτικού τύπου, και αφορούν κϊθε Δόμο ξεχωριςτϊ.
Η ΟΣΔ θεωρεύ ότι, αν και χρειϊζονται και εκδηλώςεισ όπωσ τισ παραπϊνω,
πρϋπει να δημιουργηθούν και ϊλλεσ που να ϋχουν ϋντονο το «χρώμα» τησ
ταυτότητασ τησ περιοχόσ. Γι αυτό εκπόνηςε μελϋτη – εμπειρογνωμοςύνη
όπου εξετϊζονταν ςε λεπτομερό βϊςη τα πολιτιςτικϊ και ιςτορικϊ ςτοιχεύα
τησ περιοχόσ και πωσ αυτϊ θα μπορούςαν να ςυμβϊλλουν ςε καινοτόμεσ
πολιτιςτικϋσ παρεμβϊςεισ.
την κατεύθυνςη αυτό η ΟΣΔ θα ςυνεχύςει να αξιοποιεύ τα ςυμπερϊςματα
και τισ προτϊςεισ τησ προηγούμενησ μελϋτησ, εμψυχώνοντασ και
χρηματοδοτώντασ καινοτόμεσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ που πολλϋσ από
αυτϋσ θα εύναι απόρροια ςυνεργαςύασ πολιτιςτικών και ϊλλων φορϋων.
Οι παρεμβϊςεισ τησ παρούςασ δρϊςησ μπορεύ να εύναι η οργϊνωςη
πολιτιςτικών εκδηλώςεων, η ϋκδοςη εντύπων ιςτορικού και λαογραφικού
ενδιαφϋροντοσ κ.α.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
180.000,00 €
45.000,00 €
135.000,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με ςκοπό την
υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 30.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ

75% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
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Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

Επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του υπομϋτρου L321
α) Επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
α1) Δρϊςη L321-1: "Έργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ (μικρϊ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα, ϋργα
διαχεύριςησ υδατικών πόρων, μικρϊ ϋργα πρόςβαςησ ςτισ γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ)"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικού εξοπλιςμού.
α2) Δρϊςη L321-2: "Χώροι ϊςκηςησ πολιτιςτικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραςτηριοτότων, καθώσ και δραςτηριοτότων κοινωνικόσ προςταςύασ και
αλληλεγγύησ, όπωσ κϋντρα φροντύδασ παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ, δημοτικϋσ βιβλιοθόκεσ,
ωδεύα κ.λπ."
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων.
3. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού.
6. Αγορϊ ειδικών επαγγελματικών οχημϊτων ςτην περύπτωςη που η χρόςη τουσ εύναι
πλόρωσ αιτιολογημϋνη από το εύδοσ του ϋργου.
α3) Δρϊςη L321-3: "Ενύςχυςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων και εκδηλώςεων ανϊδειξησ και
διατόρηςησ τησ τοπικόσ κληρονομιϊσ – ςτόριξη πολιτιςτικών φορϋων για μικρόσ κλύμακασ
υποδομό, προμόθεια εξοπλιςμού, μουςικών οργϊνων, ςτολών"
1. Δαπϊνεσ ςχεδιαςμού, παραγωγόσ και διακύνηςησ υλικού δημοςιοπούηςησ και προβολόσ
των εκδηλώςεων (φυλλϊδια, αφύςεσ κ.α.).
2. Ϊξοδα δημιουργύασ και καταχώρηςησ διαφημύςεων για την εκδόλωςη ςε ϋντυπα και
ηλεκτρονικϊ ΜΜΕ.
3. Ϊξοδα μύςθωςησ χώρων και εξοπλιςμού για την οργϊνωςη των εκδηλώςεων.
4. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ των χώρων αυτών (κινητϊ χωρύςματα, προθόκεσ, φωτιςμού,
περύπτερα προβολόσ και πληροφόρηςησ κ.λπ.).
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5. Αγορϊ εξοπλιςμού και οπτικοακουςτικών μϋςων για τισ ανϊγκεσ των εκδηλώςεων
(video, οθόνεσ προβολόσ, μηχανόματα όχου κ.λπ.).
6. Παραγωγό εκθεςιακού υλικού (μακϋτεσ, φωτογραφόςεισ κ.λπ.).
7. Ϊρευνα / Καταγραφό πολιτιςτικών, λαογραφικών και ιςτορικών ςτοιχεύων
κληρονομιϊσ με ςτόχο τη διατόρηςη και ανϊδειξό τουσ.
8. Ϊξοδα για τη ςυμμετοχό παραδοςιακών μουςικών, χορευτικών και θεατρικών
ςυγκροτημϊτων ό την οργϊνωςη πολιτιςτικών δρώμενων (θϋατρο, χορόσ, φωτογραφύα
κ.α.), εφόςον εντϊςςονται ςτο πρόγραμμα των εκδηλώςεων, με την προώπόθεςη ότι το
κόςτοσ των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαύνει το 20% του ςυνολικού κόςτουσ τησ
εκδόλωςησ.
9. Δαπϊνεσ για την καταςκευό – αγορϊ παραδοςιακών ςτολών και για την καταςκευό –
αγορϊ παραδοςιακών μουςικών οργϊνων για τισ ανϊγκεσ των εκδηλώςεων αυτών.
10. Δαπϊνεσ για μικρόσ κλύμακασ υποδομό ωσ προσ την προμόθεια εξοπλιςμού γραφεύου
(Η/Τ, fax, ϋπιπλα γραφεύου – βιβλιοθόκεσ) μόνο από ςυλλογικούσ φορεύσ μη
κερδοςκοπικού χαρακτόρα και με την προώπόθεςη ότι ο φορϋασ ϋχει την ϋδρα του (με
βϊςη το καταςτατικό του) ςτην περιοχό παρϋμβαςησ του υπομϋτρου και ςε ποςοςτό
που δεν υπερβαύνει το 10% του ςυνολικού κόςτουσ τησ εκδόλωςησ.

β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και
επιβαρύνςεισ του δικαιούχου.

πϊςησ

φύςεωσ

φόροι

και

δημοςιονομικϋσ

4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται
ςτο ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρων L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ
αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
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11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού
από χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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Υπομέηπο L322: «Ανακαίνιζη και ανάπηςξη σωπιών»
Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L322-1 Βελτύωςη και ανϊπλαςη κοινόχρηςτων χώρων»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Όπωσ αναφϋρεται και ςτην περιγραφό του υπομϋτρου ςτην προτεινόμενη
περιοχό υπϊρχουν αρκετού οικιςμού που ϋχουν διατηρόςει την ιςτορικό και
αρχιτεκτονικό τουσ φυςιογνωμύα αλλϊ και αρκετού που την ϋχουν χϊςει (ςε
μεγαλύτερο ό μικρότερο βαθμό) κυρύωσ λόγω τησ γρόγορησ οικιςτικόσ
ανϊπτυξησ, ιςτορικών καταςτροφών κ.α.
Τπϊρχουν αξιόλογα παραδεύγματα οικιςμών που ϋχουν χϊςει την
αρχιτεκτονικό τουσ φυςιογνωμύα , κατϊφεραν όμωσ μϋςα από τισ
παρεμβϊςεισ των ΟΠΑΑΦ του ΤΠΑΑΣ , να εμπνεύςουν κυρύωσ τουσ
κατούκουσ τουσ ότι η κατϊςταςη εύναι αναςτρϋψιμη.
Με την παρούςα δρϊςη η Ομϊδα προτεύνει την παρϋμβαςη ςε
κοινόχρηςτουσ χώρουσ οικιςμών ιςτορικού και αρχιτεκτονικού
ενδιαφϋροντοσ με ςτόχο την βελτύωςη, αποκατϊςταςη και ανϊπλαςό τουσ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
50.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ με
προτεραιότητα τουσ οικιςτικούσ πόλουσ και τουσ εν δυνϊμει οικιςτικούσ
δρϊςησ :
πόλουσ που δεν εύναι χαρακτηριςμϋνοι παραδοςιακού.
Δικαιούχοι
ΟΣΑ α’ βαθμού
Ύψοσ παρεμβϊςεων

Μϋχρι 1.000.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Βαςικό προώπόθεςη για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ εύναι η ύπαρξη μελϋτησ
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ και
ανϊδειξησ του οικιςμού ό η ύπαρξη ςχεδύου αναβϊθμιςησ αυτού.
Η παρϋμβαςη δεν εφαρμόζεται ςε χαρακτηριςμϋνουσ παραδοςιακούσ
οικιςμούσ.
Κατϊ προτεραιότητα θα εντϊςςονται περιοχϋσ ςτισ οπούεσ ϋχουν
ολοκληρωθεύ τα βαςικϊ δύκτυα (π.χ. ύδρευςησ, αποχϋτευςησ κ.λπ.)
Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L322-2 Αποκατϊςταςη κτιρύων για κοινωφελό χρόςη»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό την προτεινόμενη περιοχό και κυρύωσ ςτο ορεινό τμόμα αν και
εμφανύζεται να διαμϋνει ςημαντικόσ αριθμόσ νϋων διαπιςτώνεται ϋλλειμμα
υποδομών ςε ότι αφορϊ την παροχό υπηρεςιών πολιτιςμού και
ψυχαγωγύασ. Με την παρούςα δρϊςη η Ομϊδα προτεύνει τη δημιουργύα
χώρων ό αιθουςών πολλαπλών χρόςεων με ςκοπό την οργϊνωςη
πολιτιςτικών και ϊλλων ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
80.000,00 €
80.000,00 €
0,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ α’ βαθμού και τα νομικϊ τουσ πρόςωπα, καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη
κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό ςκοπό την υλοπούηςη
αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Για κϊθε παρϋμβαςη αποκατϊςταςησ κτιρύων για κοινωφελό χρόςη το
ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςε 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Βαςικό προώπόθεςη για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ εύναι η ύπαρξη μελϋτησ
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ και
ανϊδειξησ του οικιςμού ό η ύπαρξη ςχεδύου αναβϊθμιςησ αυτού.
Η παρϋμβαςη δεν εφαρμόζεται ςε χαρακτηριςμϋνουσ παραδοςιακούσ
οικιςμούσ.
Κατϊ προτεραιότητα θα εντϊςςονται περιοχϋσ ςτισ οπούεσ ϋχουν
ολοκληρωθεύ τα βαςικϊ δύκτυα (π.χ. ύδρευςησ, αποχϋτευςησ κ.λπ.)
Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L322-3 Αποκατϊςταςη εξωτερικών όψεων κτιςμϊτων»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό την περιοχό υπϊρχουν αρκετού οικιςμού που ϋχουν διατηρόςει την
ιςτορικό και αρχιτεκτονικό τουσ φυςιογνωμύα αλλϊ και αρκετού ςτουσ
οπούουσ φαύνονται τα ςημϊδια τησ ϋντονησ πύεςησ για οικιςτικό ανϊπτυξη.
Όπωσ όδη ϋχει αναφερθεύ ςτην δρϊςη L322-1 υπϊρχουν αξιόλογα
παραδεύγματα οικιςμών που ϋχουν χϊςει μεν την αρχιτεκτονικό τουσ
φυςιογνωμύα, κατϊφεραν όμωσ δε μϋςα από τισ παρεμβϊςεισ των ΟΠΑΑΦ
του ΤΠΑΑΣ, να εμπνεύςουν κυρύωσ τουσ κατούκουσ τουσ, ϋςτω και με τισ
μικρόσ κλύμακασ ϋργα που ϋγιναν, ότι η κατϊςταςη εύναι αναςτρϋψιμη.
Με την παρούςα δρϊςη προτεύνεται η αποκατϊςταςη εξωτερικών όψεων
κτιςμϊτων που βρύςκονται ςε περιοχϋσ, γειτονιϋσ ό ςημεύα των οικιςμών
για τα οπούα υπϊρχει μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ και αιςθητικόσ
αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ ό υπϊρχει ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
670.000,00 €

402.000,00 €

268.000,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ με
προτεραιότητα τουσ οικιςτικούσ πόλουσ και τουσ εν δυνϊμει οικιςτικούσ
δρϊςησ :
πόλουσ που δεν εύναι χαρακτηριςμϋνοι παραδοςιακού.
Δικαιούχοι
Υυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα που εύναι νόμιμοι ιδιοκτότεσ του ακινότου για
το οπούο προορύζεται η ενύςχυςη
Ύψοσ παρεμβϊςεων

Για κϊθε παρϋμβαςη αποκατϊςταςησ εξωτερικών όψεων ιδιωτικών
κτιρύων το ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςε 40.000,00 €.

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 60 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Βαςικό προώπόθεςη για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ εύναι η ύπαρξη μελϋτησ
ιςχύουν τα ακόλουθα
ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ και
ανϊδειξησ του οικιςμού ό η ύπαρξη ςχεδύου αναβϊθμιςησ αυτού.
Η παρϋμβαςη δεν εφαρμόζεται ςε χαρακτηριςμϋνουσ παραδοςιακούσ
οικιςμούσ.
Κατϊ προτεραιότητα θα εντϊςςονται περιοχϋσ ςτισ οπούεσ ϋχουν
ολοκληρωθεύ τα βαςικϊ δύκτυα (π.χ. ύδρευςησ, αποχϋτευςησ κ.λπ.)
Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
ε κϊθε περύπτωςη κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι
και οι περιοριςμού του θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του
Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα
τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του υπομϋτρου L322
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ
α1) Δρϊςη L322-1: "Βελτύωςη και ανϊπλαςη κοινόχρηςτων χώρων"
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1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικού εξοπλιςμού.
α2) Δρϊςη L322-2: "Αποκατϊςταςη κτιρύων για κοινωφελό χρόςη"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών εργαςιών,
υδραυλικών εργαςιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινούργιου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλιςμού,
περιλαμβανομϋνου του λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών. Περιλαμβϊνονται οι
δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου.
α3) Δρϊςη L322-3: "Αποκατϊςταςη εξωτερικών όψεων κτιςμϊτων με ιδιαύτερα ςτοιχεύα
αιςθητικόσ και ιςτορικόσ αξύασ"
1. Δαπϊνεσ για μελϋτεσ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των δαπανών για
την εκπόνηςη των απαιτουμϋνων μελετών για την ολοκληρωμϋνη αποκατϊςταςη και
ανϊδειξη των κτιςμϊτων και λοιπών αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων. Ενδεικτικϊ
αναφϋρονται μελϋτεσ αποτύπωςησ, αρχιτεκτονικϋσ, ςτατικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ,
διαμόρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου, μελϋτεσ φωτιςμού κ.λπ. την κατηγορύα των
μελετών εντϊςςονται επύςησ ειδικϋσ μελϋτεσ οι οπούεσ απαιτούνται λόγω τησ
ιδιομορφύασ του ϋργου αποκατϊςταςησ – προςταςύασ όπωσ εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ
(ειδικϋσ περιπτώςεισ θεμελιώςεων) κ.λπ.
2. Δαπϊνεσ καταςκευών. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των δαπανών
το οπούο αφορϊ την εκτϋλεςη εργαςιών, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ επύβλεψησ των εργαςιών
αυτών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται καθαιρϋςεισ, αποκατϊςταςη ςτατικόσ επϊρκειασ –
ενύςχυςη φϋροντα οργανιςμού, εξωτερικϋσ τοιχοποιύεσ και επιχρύςματα, αντικατϊςταςη
ςτϋγησ, εξωτερικών κουφωμϊτων, χρωματιςμού των όψεων και γενικότερα το ςύνολο
των εργαςιών αποκατϊςταςησ των όψεων του κτιρύου. Επύςησ δαπϊνεσ που αφορούν
την αποκατϊςταςη του προαύλιου χώρου του κτιρύου.

β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φύςεωσ φόροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρύνςεισ
του δικαιούχου.
4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
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5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρων L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την υλοπούηςη
του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ
και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού από
χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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Υπομέηπο L323 : Γιαηήπηζη και αναβάθμιζη ηηρ αγποηικήρ κληπονομιάρ
Σύτλοσ Δρϊςησ : «L323-2α Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη πολιτιςμικών
χαρακτηριςτικών τησ αγροτικόσ υπαύθρου τα οπούα δεν εύχαν ποτϋ παραγωγικό
δραςτηριότητα (όπωσ βρύςεσ, γεφύρια)»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Ο Πολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκφϊνςεισ του αποτελούςε και αποτελεύ μαζύ με
το Περιβϊλλον τουσ δύο πυλώνεσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται η τοπικό
αναπτυξιακό ςτρατηγικό.
Η αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ αποτελεύ μια από τισ παραμϋτρουσ του
πολιτιςμού τησ περιοχόσ. Σα μνημεύα αυτόσ τησ κληρονομιϊσ τα ςυναντϊ
κανεύσ διϊςπαρτα τόςο ςτο δομημϋνο οικιςτικό περιβϊλλον όςο και ςτην
αγροτικό ύπαιθρο.
ε πολλούσ από τουσ οικιςμούσ τησ περιοχόσ υπϊρχουν μνημεύα όπωσ οι
κρόνεσ (βρύςεσ) που αποτελούςαν ϋνα από τα ςημαντικότερα ςημεύα
κοινωνικών ςυναθρούςεων. Λιγότερο ςυχνϊ ςυναντϊμε τισ «ςτϋρνεσ» ό
διαφορετικϊ δεξαμενϋσ όπου ςυςςωρεύονταν το νερό από διϊφορεσ πηγϋσ.
Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι κρόνεσ ςυναντϊμε εκτόσ από τουσ οικιςμούσ και
ςτην ύπαιθρο.
ε οριςμϋνουσ οικιςμούσ που η παρουςύα του νερού όταν πϊντα ϋντονη
(Ζαρόσ, Γϋργερη), υπϊρχουν οι λεγόμενοι «καταπότεσ», ρυϊκια δηλαδό που
ϋτρεχε το νερό από τισ διϊφορεσ πηγϋσ μϋχρι να καταλόξει χαμηλότερα ςτα
χωρϊφια. Δυςτυχώσ πριν μερικϊ χρόνια οριςμϋνα από αυτϊ ςκεπϊςτηκαν,
χϊνοντασ την παραδοςιακό τουσ χρόςη.
την ύπαιθρο κατϊ μόκοσ των χειμϊρρων, υπϊρχουν αξιόλογα μικρϊ
γεφύρια όπου διϋρχονται πολλϋσ περιπατητικϋσ διαδρομϋσ, οι οπούεσ
ςυνδυϊζουν και ϊλλα ςτοιχεύα τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ, όπωσ εύναι π.χ
οι νερόμυλοι.
το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ η ΟΣΔ προτεύνει τη ςυντόρηςη,
ανϊδειξη και αποκατϊςταςη μνημεύων όπωσ ενδεικτικϊ εύναι οι κρόνεσ, τα
γεφύρια, οι ςτϋρνεσ , οι «καταπότεσ» κ.α.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
100.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό
ςκοπό την υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Σο ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςτισ 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
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Ψσ προσ τα ϋργα που ενιςχύονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ L323-2α θα
πρϋπει να ιςχύουν τα ακόλουθα :
Α) να εξαςφαλύζεται η ευχερόσ πρόςβαςη ςε αυτϊ
Β) να υλοποιούνται ςύμφωνα με ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που
ςυνειςφϋρουν ςτη διατόρηςη τησ τοπικόσ αρχιτεκτονικόσ και του φυςικού
περιβϊλλοντοσ
Γ) να μην αφορούν ανακαταςκευό από ύχνη ό ερεύπια κτιςμϊτων
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L323-2β Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη πολιτιςμικών χαρακτηριςτικών
τησ αγροτικόσ υπαύθρου τα οπούα εύχαν παραγωγικό δραςτηριότητα μόνο κατϊ το
παρελθόν και ενιςχύονται ώςτε να καταςτούν επιςκϋψιμα και επιδεικτικϊ (όπωσ
μύλοι, λιοτρύβια, πατητόρια)»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Ο Πολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκφϊνςεισ του αποτελούςε και αποτελεύ μαζύ με
το Περιβϊλλον τουσ δύο πυλώνεσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται η τοπικό
αναπτυξιακό ςτρατηγικό.
Η αρχιτεκτονικό κληρονομιϊ αποτελεύ μια από τισ παραμϋτρουσ του
πολιτιςμού τησ περιοχόσ. Σα μνημεύα αυτόσ τησ κληρονομιϊσ τα ςυναντϊ
κανεύσ διϊςπαρτα τόςο ςτο δομημϋνο οικιςτικό περιβϊλλον όςο και ςτην
αγροτικό ύπαιθρο. Σα περιςςότερα από αυτϊ τα μνημεύα χρηςύμευαν ςτην
παραγωγό διαφόρων προώόντων και αποτελούςαν αναπόςπαςτο κομμϊτι
τησ γεωργικόσ και κτηνοτροφικόσ δραςτηριότητασ.
Σϋτοια μνημεύα τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ εύναι οι νερόμυλοι, που τουσ
ςυναντϊμε εντόσ και εκτόσ των οικιςμών, οι «φϊμπρικεσ» ό ελαιοτριβεύα,
τα πατητόρια κ.α.
ημαντικό μνημεύο τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ εύναι για την περιοχό τα
λεγόμενα «μιτϊτα». Σα μιτϊτα θα μπορούςαν να εύναι και το ςύμβολο του
Χηλορεύτη αφού με αυτόν την αρχιτεκτονικό μορφό δεν υπϊρχουν
πουθενϊ αλλού. Εύναι θολωτϊ κτύςματα και αποτελούςαν ουςιαςτικϊ το
κατϊλυμα και τον χώρο εργαςύασ του βοςκού. ε αυτό το χώρο ο βοςκόσ
διϋμενε, , ϊρμεγε τα αιγοπρόβατα, τυροκομούςε και ςε ιδιαιτϋρουσ χώρουσ
(τυροκϋλι) φύλαςςε για να ωριμϊςει το τυρύ.
το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ η Ομϊδα προωθεύ τη ςυντόρηςη,
ανϊδειξη και αποκατϊςταςη αυτών των μνημεύων με ϋμφαςη ςτα μιτϊτα,
τισ φϊμπρικεσ και τουσ νερόμυλουσ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
106.800,00 €

80.100,00 €

26.700,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ :
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με καταςτατικό ςκοπό την
υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων, καθώσ και φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Σο ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςτισ 200.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 75% επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
Ψσ προσ τα ϋργα που ενιςχύονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ L323-2 θα πρϋπει
να ιςχύουν τα ακόλουθα :
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Α) να εξαςφαλύζεται η ευχερόσ πρόςβαςη ςε αυτϊ
Β) να υλοποιούνται ςύμφωνα με ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που
ςυνειςφϋρουν ςτη διατόρηςη τησ τοπικόσ αρχιτεκτονικόσ και του τοπικού
φυςικού περιβϊλλοντοσ
Γ) να μην αφορούν ανακαταςκευό από ύχνη ό ερεύπια κτιςμϊτων
Σα ϋργα που ενιςχύονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ L323-2β θα πρϋπει :
Α) να διατηρόςουν τη μη παραγωγικό τουσ δραςτηριότητα
Β) να μη χρηςιμοποιούνται / χρηςιμοποιηθούν ωσ κατοικύα
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L323-3 Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη τοπύου τησ υπαύθρου (όπωσ
αποκατϊςταςη περιβαλλοντικϊ υποβαθμιςμϋνων περιοχών, δενδροφυτεύςεισ με
ενδημικϊ εύδη)»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η περιβαλλοντικό πύεςη που αςκεύται ςτην περιοχό λόγω τησ ϊςκηςησ τησ
γεωργικόσ και κτηνοτροφικόσ δραςτηριότητασ, η αλόγιςτη ρύψη
απορριμμϊτων ςε περιοχϋσ υψηλόσ αιςθητικόσ αξύασ και η ανεξϋλεγκτη και
χωρύσ προγραμματιςμό διϊνοιξη αγροτικών δρόμων ϋχει προκαλϋςει ςε
αρκετϊ ςημεύα προβλόματα τα οπούα δημιουργούν κακό αιςθητικό εικόνα
ςτουσ κατούκουσ και τουσ επιςκϋπτεσ.
το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ η Ομϊδα προωθεύ την αποκατϊςταςη
και αναβϊθμιςη των περιοχών που εμφανύζουν ςημϊδια περιβαλλοντικόσ
υποβϊθμιςησ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
70.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με ςκοπό την
υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Σο ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςτισ 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.
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Σύτλοσ Δρϊςησ :
«L323-4 Παρεμβϊςεισ ςε υφιςτϊμενα κτύρια για τη μετατροπό τουσ ςε μουςεύαςυλλογϋσ-εκθετόρια που ςχετύζονται με τη λαογραφικό / αγροτικό / πολιτιςτικό
κληρονομιϊ»
Αναλυτικό
δρϊςησ:

περιγραφό Η περιοχό χαρακτηρύζεται για το μεγϊλο αριθμό οικιςμών που ϋχουν
χαρακτηριςτεύ ωσ οικιςμού μεςαύασ ό υψηλόσ πολιτιςτικόσ αξύασ αλλϊ και
την πληθώρα των ιδιαύτερων πολιτιςτικών χαρακτηριςτικών που διαθϋτει.
Τπϊρχουν αρκετϊ κτύςματα ςτα οπούα εφόςον γύνουν οι απαραύτητεσ
παρεμβϊςεισ εύναι ϋτοιμα να φιλοξενόςουν ςτοιχεύα τησ πλούςιασ
λαογραφικόσ, ιςτορικόσ, αγροτικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ για τη
ςυγκϋντρωςη και ανϊδειξό τουσ.
το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ η Ομϊδα προωθεύ την μετατροπό των
ιδιαύτερων αυτών κτιςμϊτων ςε μουςεύα, ςυλλογϋσ και εκθετόρια για την
ανϊδειξη του πλούςιου πολιτιςτικού πλούτου τησ περιοχόσ.
Φρηματοδοτικϊ
υνολικό Κόςτοσ
Δημόςια Δαπϊνη
ςτοιχεύα
άδια υμμετοχό
104.000,00 €

104.000,00 €

0,00 €

Περιοχό εφαρμογόσ τησ
Η δρϊςη εφαρμόζεται ςε όλη την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ
δρϊςησ:
Δικαιούχοι

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ πρόςωπα και ϊλλοι φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, με ςκοπό την
υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων δημόςιου χαρακτόρα

Ύψοσ παρεμβϊςεων

Σο ανώτατο ςυνολικό κόςτοσ ανϋρχεται ςτισ 300.000,00 €

Ποςοςτό επιχορόγηςησ 100 % επύ του ςυνολικού κόςτουσ τησ επϋνδυςησ
Ωσ προσ τη δρϊςη Η δρϊςη δεν μπορεύ να αφορϊ επιχειρηματικό δραςτηριότητα και να
ιςχύουν τα ακόλουθα
αποφϋρει ϋςοδα ςτο δικαιούχο κατϊ τη διϊρκεια αλλϊ και μετϊ την
υλοπούηςη του ϋργου.
Κατϊ την εφαρμογό τησ δρϊςησ θα τηρηθούν οι όροι και οι περιοριςμού του
θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ
ςτην περύπτωςη τυχόν διαφοροποιόςεων θα τροποποιηθεύ αντύςτοιχα το
τοπικό πρόγραμμα.

Επιλέξιμερ και μη επιλέξιμερ δαπάνερ ηος ςπομέηπος 323
α) Επιλέξιμερ δαπάνερ
α2) Δρϊςη L323-2: "Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη πολιτιςτικών
χαρακτηριςτικών τησ αγροτικόσ υπαύθρου (όπωσ μύλοι, λιοτρύβια, πατητόρια, βρύςεσ,
γεφύρια)"
1. Δαπϊνεσ για μελϋτεσ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των δαπανών για
την εκπόνηςη των απαιτουμϋνων μελετών για την ολοκληρωμϋνη αποκατϊςταςη και
ανϊδειξη των κτιςμϊτων και λοιπών αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται
μελϋτεσ αποτύπωςησ, αρχιτεκτονικϋσ, ςτατικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ, διαμόρφωςησ
περιβϊλλοντοσ χώρου, μελϋτεσ φωτιςμού κ.λπ. την κατηγορύα των μελετών εντϊςςονται
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επύςησ ειδικϋσ μελϋτεσ που απαιτούνται λόγω τησ ιδιομορφύασ του ϋργου αποκατϊςταςησ
– προςταςύασ όπωσ εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ (ειδικϋσ περιπτώςεισ θεμελιώςεων) κ.λπ.
2. Δαπϊνεσ καταςκευών. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των δαπανών
το οπούο αφορϊ την εκτϋλεςη εργαςιών, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ επύβλεψησ των εργαςιών
αυτών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται καθαιρϋςεισ, αποκατϊςταςη ςτατικόσ επϊρκειασ ενύςχυςη φϋροντα οργανιςμού, εξωτερικϋσ τοιχοποιύεσ και επιχρύςματα, αντικατϊςταςη
ςτϋγησ, εξωτερικών κουφωμϊτων, χρωματιςμού των όψεων και γενικότερα το ςύνολο
των εργαςιών αποκατϊςταςησ των όψεων του κτιρύου. Επύςησ δαπϊνεσ για την
αποκατϊςταςη των εςωτερικών χώρων των κτιρύων και ςυγκεκριμϋνα αντικατϊςταςη
δαπϋδων, εςωτερικών επιχριςμϊτων, εςωτερικών κουφωμϊτων, εςωτερικών
χρωματιςμών, αντικατϊςταςη ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταςτϊςεων κ.λπ.
α3) Δρϊςη L323-2β (παραγωγικϊ κατϊ το παρελθόν) εκτόσ των ανωτϋρω:
Δαπϊνεσ εξοπλιςμού. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται δαπϊνεσ προμόθειασ και
αποκατϊςταςησ – ςυντόρηςησ του εξοπλιςμού παραγωγόσ, προμόθειασ και εγκατϊςταςησ
του αναγκαύου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού για την αναβύωςη τησ παραδοςιακόσ
παραγωγικόσ διαδικαςύασ, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ.
τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλιςμό περιλαμβϊνονται επύςησ δαπϊνεσ για θϋρμανςη –
κλιματιςμό.
α4) Δρϊςη L323-3: "Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη τοπύου τησ υπαύθρου (όπωσ
αποκατϊςταςη περιβαλλοντικϊ υποβαθμιςμϋνων περιοχών, δενδροφυτεύςεισ με ενδημικϊ
εύδη)"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών
2. Καθαριςμού απορριμμϊτων και μπϊζων ςε περιοχϋσ υγροτόπων, κοιτών ρεμϊτων,
ςημεύων διαδρομών κ.λπ.)
3. Εργαςύεσ αποκατϊςταςησ (χωματουργικϋσ εργαςύεσ, φυτοτεχνικϊ ϋργα κ.λπ.)
α5) Δρϊςη L323-4: "Παρεμβϊςεισ ςε υφιςτϊμενα κτύρια για τη μετατροπό τουσ ςε μουςεύαςυλλογϋσ-εκθετόρια που ςχετύζονται με τη λαογραφικό / αγροτικό / πολιτιςτικό κληρονομιϊ"
1. Δαπϊνεσ εκπόνηςησ απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, όπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, όπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμόσ, φυτεύςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ προμόθειασ καινούργιου μηχανολογικού εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών. Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και
εγκατϊςταςησ.
5. Δαπϊνεσ προμόθειασ λοιπού εξοπλιςμού απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου.
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β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Απόκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κόςτοσ ςύνταξησ φακϋλου υποψηφιότητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φύςεωσ φόροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρύνςεισ
του δικαιούχου.
4. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμού. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρου L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μόνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιού εξοπλιςμού και μϋχρι ποςοςτού 20% του
ςυνολικού προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμόζονται κατϊ την υλοπούηςη
του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιούχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικού,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ςτισ εμπλεκόμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχόν απαιτόςεισ τησ δικτύωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχύονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ
και ανϊδειξησ του οικιςμού ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμού από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμού από
χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώόντων.
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