
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4: 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.)  
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 62/2012 απόφαση της ΕΔΠL, η  

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), στα πλαίσια του Μέτρου  41 «Στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης» και στα ακόλουθα υπομέτρα των μέτρων 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση» 

να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις   
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης ανέρχεται στο ποσό των  6.115.340,70  € και η αντίστοιχη 

προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  3.580.170,35  €.  

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω χρηματοδοτικά στοιχεία της  παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούν τα εξής 

υπομέτρα και δράσεις: 

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 
Κόστος 

Ενδεικτική 
Δημόσια 
Δαπάνη 

(Κοινοτική & 
Εθνική 

Συμμετοχή) 

Υποψήφιοι Δικαιούχοι 

METΡΟ 411 : Ανταγωνιστικότητα  

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων  

L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 630.340,70 315.170,35

L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 200.000,00 100.000,00

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής  και του 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΜΕΤΡΟ 413 Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 
Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες   
L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 200.000,00 100.000,00

L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 100.000,00 50.000,00

L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

80.000,00 40.000,00

L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 

80.000,00 40.000,00

L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 100.000,00 50.000,00

L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 90.000,00 45.000,00

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται 
οι γεωργικοί εργάτες. 

Υπομέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων  
L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων 1.200.000,00 600.000,00

L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 500.000,00 250.000,00

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

240.000,00 120.000,00

L312-4: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

60.000,00 30.000,00

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 

 Υπομέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  
L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

20.000,00 20.000,00

L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 35.000,00 35.000,00
L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής 
υπαίθρου 75.000,00 75.000,00

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 600.000,00 300.000,00 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των 

δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 

http://www.nafpaktiaki.gr/images/stories/aitoliki.pdf


L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 500.000,00 250.000,00

L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

300.000,00 150.000,00

L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας  με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

70.000,00 35.000,00

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 

Υπομέτρο 321: Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 
μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)  

100.000,00 100.000,00 ΟΤΑ α’ βαθμού 

L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 
όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

450.000,00 450.000,00

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 
χαρακτήρα 

Υπομέτρο 322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  

L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων 91.666,67 55.000,00
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι 
ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο 
προορίζεται η ενίσχυση 

Υπομέτρο 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 
L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 
οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και 
επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

93.333,33 70.000,00

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 
καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα 

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

300.000,00 300.000,00

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Β. Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος και παραρτήματα της πρόσκλησης   
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι τελικοί 

δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι 

όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο ενημερωτικό 

υλικό, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη 

ή/και ηλεκτρονική μορφή τόσο  από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες), κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, όπως  επίσης και από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ http//(www.aneser.gr). 

Γ. Χρόνος και τόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων  
η 17η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.    

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες), είτε 

ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. 

Δ. Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την AN.E.ΣΕΡ. Α.Ε. και στα τηλέφωνα 2321064402-3. 

 
Για την «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» 

 
 

Ο Πρόεδρος   
της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER  

Ιωάννης Μωυσιάδης  

 

 

  

  
 
  

 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 
περιοχές 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων  

 

ΠΑΑ 2007-2013 LEADER Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία 

ΟΤΑ 

http://www.aneser.gr/

