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∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΟ 41 
Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων  

∆ΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ             
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α: Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 100.836,68 50.418,34 47.897,42 2.520,92 50.418,34 

Σύνολο Υποµέτρου 100.836,68 50.418,34 47.897,42 2.520,92 50.418,34 

  

Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων  

∆ΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜEΤΟΧΗ 

L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων 

160.000,00 80.000,00 76.000,00 4.000,00 80.000,00 

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

40.000,00 20.000,00 19.000,00 1.000,00 20.000,00 

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

40.000,00 20.000,00 19.000,00 1.000,00 20.000,00 

L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 60.000,00 30.000,00 28.500,00 1.500,00 30.000,00 

Σύνολο Υποµέτρου 300.000,00 150.000,00 142.500,00 7.500,00 150.000,00 

  
Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

∆ΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L313-1: Ίδρυση και 
εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης)    

150.000,00 150.000,00 142.500,00 7.500,00 0,00 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

240.000,00 120.000,00 114.000,00 6.000,00 120.000,00 

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

100.000,00 50.000,00 47.500,00 2.500,00 50.000,00 

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) 

40.000,00 20.000,00 19.000,00 1.000,00 20.000,00 

Σύνολο Υποµέτρου 530.000,00 340.000,00 323.000,00 17.000,00 190.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 930.836,68 540.418,34 513.397,42 27.020,92 390.418,34 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L123 : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

 

Τίτλος ∆ράσης: L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Ενισχύεται η  δηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός  ή µετεγκατάσταση, 

µεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται  µικρές επιχειρήσεις στους παραγωγικούς κλάδους 

του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών, των πουλερικών, του µελιού, των 

δηµητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των οπωροκηπευτικών, 

των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, των σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε  τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 

401/2010 που δίνεται στο παράρτηµα VI της πρόσκλησης. 

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων  που θα ενισχυθούν και  για 

την υλοποίηση των επενδύσεων  της δράσης θα ληφθεί υπόψη η µελέτη – 

εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 

εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

µεταποιηµένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής» που παρατίθεται 

στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι.  

Βασικό στοιχείο – προτεραιότητα σε  ότι αφορά την λειτουργία των 

επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν  θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Ο τρόπος και τα 

εργαλεία µε τα οποία η κάθε επιχείρηση µπορεί να επιτύχει την ανάδειξη 

πολιτιστικών στοιχείων και την ενσωµάτωση του πολιτιστικού δυναµικού της 

περιοχής µέσα από την παραγωγική διαδικασία  περιγράφονται στην ειδική 

µελέτη µε τίτλο «Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου 

τρόπου ενσωµάτωσης του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου 

παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του 

παρόντος παραρτήµατος Ι.  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

∆ικαιούχοι είναι 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.   

∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.836,68 50.418,34 50.418,34 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 500.000 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό 

επί της ∆ηµόσιας ∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής 

παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος LEADER Νέα προσέγγιση.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 

διαµερίσµατα στα οποία σύµφωνα µε τον πίνακα 1 «προτεινόµενης 

χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 

παραρτήµατος προκύπτει ότι παρουσιάζουν απόλυτη εναρµόνιση µε την 

υλοποίηση δράσεων στον τοµέα της µεταποίησης και της παραγωγής 

προϊόντων. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Το υποµέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα µε τον τοµέα της 

επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την 

υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την 

αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το 

Παράρτηµα I της Συνθήκης. Οι  κλάδοι µεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων 

φυτικής και ζωικής παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, 

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/2010, όπως αυτή  ισχύει κάθε 

φορά.  

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στη παρούσα δράση δεν µπορούν να 

ενισχυθούν για το ίδιο ή συµπληρωµατικό φυσικό αντικείµενο και από το 

µέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.  

Αποκλείεται η ενίσχυση:  

α) επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται 

από χώρες εκτός Ε.Ε  

β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του 

µελιού  

γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εµπορίου  

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα  

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα 

πλαίσια των ΚΟΑ 

 

Επιλεξιµότητα ∆απανών ∆ράσης  L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:  

Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής:  

1. διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου και του 

λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη 

λειτουργία της µονάδας. 

4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής 

επένδυσης. 

5. αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά του γάλακτος 

προς το χώρο τυποποίησης – µεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχηµάτων ψυγείων 

µόνο για τα νησιά του Αιγαίου. 

6. γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας 

δόµησης, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου 

σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη 

διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση) και άδειες πέραν των 

παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισµού. 

7. δαπάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εκπαίδευση 

του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε 

αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική 

πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών.  
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8. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισµού για σύνδεση µε 

ευρυζωνικές υποδοµές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

9. κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του ποσού των €50.000. 

 

MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:  

1. αγορά οικοπέδου. 

2. αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 

καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους. 

3. προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο 

για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου της επένδυσης. 

5. εξοπλισµό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 

6. αγορά οχηµάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

7. Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (αριθµοµηχανές, κ.λπ.) εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο 8 

(επιλέξιµες δαπάνες δράση 123α ανωτέρω). 

8. αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους. 

9. Μη φυσικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους 

σε βάρος των δικαιούχων. 

10. εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

11. διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αµοιβές των µηχανικών και αρχιτεκτόνων 

για τις µελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές µελέτες είναι επιλέξιµες και δύνανται να 

ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη. 

12. αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, 

εκκρεµότητες κ.λπ. 

13. ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, 

παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού. 

15. αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 

16. εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσµησης. 

17. έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας πέραν των 

απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της µονάδας. 

18. αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 

πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαµβάνεται ειδικά για να 

εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί µε την ολοκλήρωσή 

της. 

19. γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών. 

20. δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός στην 

παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

21. δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 

22. ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος 

αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού εξοπλισµού ή µέρος αυτού στη νέα θέση. 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Τίτλος ∆ράσης: L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
βιοτεχνικών µονάδων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµούς βιοτεχνικών µονάδων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

(εκτός από αγρότες  δικαιούχους του υποµέτρου 311) κατοίκους ή µη της 

περιοχής παρέµβασης. Ενδεικτικά αναφέρεται η  ενίσχυση επενδύσεων όπως 

υφαντήρια, ταπητουργία, κατασκευή κεραµικών ειδών  οικιακής χρήσης και 

διακοσµητικών, κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική, 

κατασκευή επίπλων κουζίνας κατασκευή  καρεκλών και επίπλων, κατασκευή 

εργαλείων, κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών κ.α. 

Βασικό  και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτηµα I).  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

160.000,00 80.000,00 80.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή ως 

ποσοστό επί ∆ηµόσιας /∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

∆ηµόσιας /∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέµβασης 

του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 

διαµερίσµατα στα οποία σύµφωνα µε τον πίνακα 1 «προτεινόµενης 

χωροθέτησης επενδύσεων» (που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 

παραρτήµατος) προκύπτει ότι παρουσιάζουν απόλυτη εναρµόνιση µε την 

υλοποίηση δράσεων στον τοµέα της µεταποίησης και της παραγωγής 

προϊόντων. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 

Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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−  

Τίτλος ∆ράσης: L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριµένα εκτός 

προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά 

κύρια ή µερική απασχόληση τη στιγµή υποβολής της αίτησης). Ειδικότερα 

ενισχύονται οι ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται η  επισκευή υποδηµάτων, παντοπωλεία 

δραστηριότητες κοµµωτηρίων κουρείων, λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών 

και λοιπών ποτών, εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς 

δραστηριότητες, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, 

πλύσιµο – στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία, λιανικό 

εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες 

σχετικές µε τη φυσική ευεξία .   

Βασικό  και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτηµα I).  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί  ∆ηµόσιας ∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

της ∆ηµόσιας ∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέµβασης 

του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 

Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Τίτλος ∆ράσης: L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριµένη  δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις, 

επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων)  από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριµένα εκτός προσώπων που 

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 

απασχόληση τη στιγµή υποβολής της αίτησης) µε αντικείµενο την παραγωγή 

ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση.  

Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή ζαχαρωδών από φρούτα και λαχανικά, 

αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή 

φρυγανιών µπισκότων και διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής, 

παραγωγή κακάου σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή µακαρονιών 

λαζανιών, κουσκούς κ.α. Οι παρεµβάσεις θα αφορούν  επενδυτικά σχέδια  µε 

έµφαση στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.  

Βασικό  και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτηµα I).  

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων  που θα ενισχυθούν και  για 

την υλοποίηση των επενδύσεων  της δράσης θα ληφθεί υπόψη η µελέτη – 

εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 

εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

µεταποιηµένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής» που παρατίθεται 

στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι.  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί ∆ηµόσιας /∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

∆ηµόσιας /∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 

προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση»  

Μεγαλύτερη βαρύτητα  για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα πεδινά 

τοπικά διαµερίσµατα στο νότιο – νοτιοδυτικό κοµµάτι της προτεινόµενης 

περιοχής παρέµβασης στο οποίο η ένταση της άσκησης  της αγροτικής 

δραστηριότητας είναι µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη διαθεσιµότητα 
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προϊόντων και πρώτων υλών, στοιχείο το οποίο  αποτυπώνεται στον σχετικό 

πίνακα 1   «προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων» (που παρατίθεται στο 

τέλος του παρόντος παραρτήµατος) . 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υποµέτρου L312 προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 

Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Τίτλος ∆ράσης: L312-5 «∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων»     

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του τοπικού 

προγράµµατος LEADER +, στα πλαίσια του οποίου τέθηκαν τα θεµέλια για 

την δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων, προκύπτει ότι τα 

βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέµβασης είναι η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων προώθησης πωλήσεων, 

η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές, η έλλειψη προτύπων και 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Σε ότι αφορά τις δυσκολίες που 

διαπιστώθηκαν  κατά την υλοποίηση των δράσεων της δικτύωσης είναι : 

έλλειµµα επιχειρηµατικής κουλτούρας, δυσκολία κατανόησης και αποδοχής 

από πλευράς των επιχειρηµατιών της έννοιας και του οφέλους της 

δικτύωσης,  δυσκολία συνεννόησης και συγκερασµού απόψεων προς κοινή 

δράση, επιµέρους προβλήµατα που συνδέονται µε τις ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν κάθε επιµέρους περιοχή και κλάδο. Με βασικό άξονα τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και αξιοποιώντας την 

εµπειρία  της προηγούµενης περιόδου, η προτεινόµενη δράση αφορά την 

ενίσχυση ενεργειών και τη δηµιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν στην 

καθιέρωση και αποδοχή Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας.  

Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των ενεργειών δικτύωσης των 

επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί ειδική µελέτη – οδηγός η οποία θα 

καταδείξει τον τρόπο για τη µετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε Τοπικό 

Σύµφωνο Ποιότητας. Απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης 

είναι η καταγραφή των επιχειρηµατικών κλάδων της περιοχής οι οποίοι 

πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις δηµιουργίας ενός cluster/∆ικτύου, 

που είναι η γεωγραφική συγκέντρωση και η κλαδική εξειδίκευση. Η επόµενη 

ενέργεια είναι η αποτύπωση των σχέσεων που διαµορφώνονται µεταξύ των 

επιχειρήσεων, αν δηλαδή υπάρχουν ή διαµορφώνονται σχέσεις εισροών – 

εκροών, εάν οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές ή υπάρχει συµπληρωµατικότητα 

µεταξύ των δραστηριοτήτων  του συγκεκριµένου επιχειρηµατικού κλάδου µε 

άλλες οµάδες επιχειρήσεων (συµπληρωµατικά δίκτυα). Στο στάδιο αυτό 

ουσιαστικά θα καταγραφεί η ύπαρξη σχέσεων αλληλεξάρτησης και 

επικοινωνίας που αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας ενός δικτύου. Η 

επόµενη και πολύ σηµαντική ενέργεια είναι η καταγραφή των προβληµάτων 

των επιχειρήσεων και η µελέτη των προοπτικών αντιµετώπισης τους µέσω 

της διαµόρφωσης σχεδίων κοινής δράσης. Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται 

η σύνταξη ολοκληρωµένου Marketing plan, η δηµιουργία προωθητικών 

εντύπων, η δηµιουργία κοινής ιστοσελίδας, η συµµετοχή σε εκθέσεις, η 

δηµιουργία ενός κοινού σήµατος που θα χρησιµοποιείται από όλα τα µέλη του 

δικτύου κλπ. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι 

περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.    

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

60.000,00 30.000,00 30.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού 
κόστους µέχρι 300.000,00 €  

ή  

100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την 
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προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί  της ∆ηµόσιας  ∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό 

επί της ∆ηµόσιας  ∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέµβασης 

του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση» καθώς και η πόλη 

των Σερρών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κοµβικό σηµείο µε την έννοια της 

παραγράφου 2.2 του τεύχους προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικών 

προγραµµάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της Προσέγγισης 

Leader». 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 

Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Στη συγκεκριµένη δράση  απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση 

από το δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του 

δικτύου, µε πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των 

επιχειρήσεων που συµµετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του 

συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος σε 

αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εµπίπτουν στον 

Άξονα 4.  

Σε περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύσταση, για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την ΟΤ∆, εφόσον η πρότασή του 

επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύσταση διακριτού νοµικού 

προσώπου 
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Επιλεξιµότητα ∆απανών Υποµέτρου   L312 «Στήριξη της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:   

∆ράσεις  L312-1, L312-2 L312-3 

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών 

εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες 

µεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

5. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες 

σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 

του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός 

της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι 

πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης.  

8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 

δικαιούχους σε αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού 

κόστους. 

∆ράση  L312-5  

1. Ενέργειες ενηµέρωσης, εµψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – µελών 

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτροµηχανολογικός και λοιπός 

απαραίτητος εξοπλισµός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νοµικού προσώπου. 

3. ∆ηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, 

εξοπλισµός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήµατα διανοµής, αυτοκίνητα 

µεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

4. Εκπόνηση µελέτης έρευνας της αγοράς, µελέτης µάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των 

συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και µέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισµού του 

έργου. 

5. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του 

διαδικτύου, συµµετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των µελών του. 

6. ∆ιοργάνωση διαγωνισµών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρµογών. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:  ∆ράσεις  L312-1, L312-2, L312-3, L312-5 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση 

κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, 

παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υποµέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και µόνο για κτίσµατα τα 

οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιµη η αγορά ή επισκευή 

παλαιού εξοπλισµού και µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού 

σχεδίου. 

6. ∆απάνες για την εκπόνηση µελετών οι οποίες δεν εφαρµόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αµοιβές προσωπικού, αναλώσιµα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την προσαρµογή 

τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. ∆απάνες συντήρησης των παρεµβάσεων που ενισχύονται. 

10. ∆απάνη για τη µελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και 

ανάδειξης του οικισµού ή για το σχέδιο αναβάθµισης. 

11. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες 

επιλέξιµων δαπάνες. 

12. Προµήθεια εξοπλισµού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουµένων των περιπτώσεων που 

τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προµήθεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού από χώρες της 

Ε.Ε. 

13. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

 

Τίτλος ∆ράσης: L313-1  «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης)» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η δράση αφορά την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία- περίπτερα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης). Κατά κανόνα πρόκειται για µικρής κλίµακας επενδύσεις µε 

έµφαση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της δράσης 

προβλέπεται η δηµιουργία ενός κέντρου τουριστικής πληροφόρησης το οποίο 

θα πρέπει να χωροθετηθεί σε περιοχή που συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό 

επισκεπτών. Το κέντρο αυτό θα αναλάβει την έγκυρη και επιστηµονική 

πληροφόρηση των επισκεπτών, θα διαθέτει υλικό τεκµηρίωσης και προβολής 

των τουριστικά αξιόλογων, φυσικών και λοιπών πόρων της περιοχής, θα 

διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό ικανό να παρέχει τουριστική 

πληροφόρηση, θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό  (τεχνικό, 

ηλεκτρονικό) για την σωστή του λειτουργία. Στα πλαίσια της δράσης 

ενισχύεται η επισκευή κτισµάτων, η κατασκευή νέων, µε µόνιµες ή άλλες 

µορφές κατασκευής εγκεκριµένες από την πολεοδοµική υπηρεσία, η 

προµήθεια εξοπλισµού (γραφεία, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, Η/Υ, λογισµικό), 

η παραγωγή εντύπων κλπ. Η διαχείριση και η λειτουργία του κέντρου πρέπει 

να ασκείται από άτοµα που διαθέτουν γνώση και εµπειρία στην διαχείριση και 

προώθηση  του τουριστικού προϊόντος.  

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του 

υποµέτρου, µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

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

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:  
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

150.000,00 150.000,00 0,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%, (95% Κοινοτική 

Συµµετοχή,  5% Εθνική Συµµετοχή). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης 

περιοχής παρέµβασης. Ωστόσο µεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της 

δράσης δίνεται στο βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής καθώς εκεί 

συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός επισκεπτών. Ειδικότερα σε 

επίπεδο τοπικών διαµερισµάτων αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό 

πίνακα “προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων” 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί 

αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και 

µετά την υλοποίηση του έργου.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι 

περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος ∆ράσης: L313-5  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριµένη  απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εκτός των 

δικαιούχων του Μέτρου 311 και συγκεκριµένα εκτός προσώπων που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση 

τη στιγµή υποβολής της αίτησης) και αφορά την ενίσχυση  ίδρυσης – 

επέκτασης  – εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης, µέχρι 40 κλινών η κάθε µία. Στόχος της δράσης είναι να 

ενισχυθούν οι υποδοµές διανυκτέρευσης κυρίως στο βορειανατολικό τµήµα 

της περιοχής παρέµβασης όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερο τουριστικό 

ενδιαφέρον και καταγράφεται σηµαντικός αριθµός επισκεπτών.  

Ειδικότερα όσον αφορά στις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού οι σχετικές 

παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της 

δυναµικότητας τους στο όριο των 40 κλινών µε προσθήκη καθ’ ύψος ή και 

κατ’ επέκταση.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 

µονάδων αυτών θα πρέπει λαµβάνονται υπόψη στοιχεία από τη σχετική 

εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 

εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

µονάδες φιλοξενίας» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος 

Ι. 

Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

240.000,00 120.000,00 120.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 600.000,00 €έως 40 κλίνες. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί ∆ηµόσιας /∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

∆ηµόσιας /∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέµβασης 

του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση». 

Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 

διαµερίσµατα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της 
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περιοχής το οποίο παρουσιάζει υψηλότερο τουριστικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα 

αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα 1 «προτεινόµενης 

χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 

παραρτήµατος και   όπου απεικονίζεται η εναρµόνιση της τοπικής διάστασης 

µε την σκοπιµότητα της υλοποίησης της συγκεκριµένης δράσης.   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές 

τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-

2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  

Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους 

όρους και περιορισµούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος ∆ράσης: L313-6  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εκτός εκτός των 

δικαιούχων του Μέτρου 311 και συγκεκριµένα εκτός προσώπων που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση 

τη στιγµή υποβολής της αίτησης) και  ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής.  

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι υποδοµές στο τοµέα του υπαίθριου 

και εναλλακτικού τουρισµού µέσα από τη δηµιουργία νέων ή την αναβάθµιση 

υφιστάµενων χώρων εστίασης και αναψυχής µε   επενδύσεις στις οποίες θα 

δίνεται έµφαση στην ποιότητα, την παραδοσιακή κουζίνα και τη προσωπική 

επαφή του ιδιοκτήτη µε τον επισκέπτη – πελάτη.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 

µονάδων αυτών και πάντοτε µε στόχο οι παρεµβάσεις να διακρίνονται από 

ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα και  ανταγωνιστικότητα στο 

επίπεδο των υπηρεσιών θα πρέπει να  ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη 

σχετική εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης µε 

τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις µονάδες εστίασης»  (παρατίθεται 

στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι).  

Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι.  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 50.000,00 50.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00€.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί ∆ηµόσιας /∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

∆ηµόσιας /∆απάνης). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέµβασης 

του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

Ωστόσο µεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα 

τοπικά διαµερίσµατα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τµήµα 

της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο 
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συνδυασµός παραδοσιακές συνταγές-ποιοτικά προϊόντα διατροφής – σηµεία 

ιδιαίτερης οµορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται 

στο σχετικό πίνακα 1 «προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων» που 

παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές 

τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-

2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  

Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους 

όρους και περιορισµούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος ∆ράσης: 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)» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων 

του Μέτρου 311 και συγκεκριµένα εκτός προσώπων που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση 

τη στιγµή υποβολής της αίτησης) και ενισχύεται η ίδρυση, επεκτάση και 

εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισµού της υπαίθρου ( π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 

µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συµβεί µέσα 

από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που 

θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 

µηνύµατα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εµπειρογνωµοσύνη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος Ι.  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΡΑΣΗΣ:   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 

µέχρι 300.000,00€. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (95% Κοινοτική Συµµετοχή 

ως ποσοστό επί ∆ηµόσιας /∆απάνης,  5% Εθνική Συµµετοχή ως ποσοστό επί 

∆ηµόσιας /∆απάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρµογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 

προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση». 

Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 

διαµερίσµατα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τµήµα της περιοχής στο 

οποίο υπάρχουν σηµεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα 

αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα 1 «προτεινόµενης 

χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 

παραρτήµατος και  όπου απεικονίζεται η εναρµόνιση της τοπικής διάστασης 

µε την σκοπιµότητα της υλοποίησης της συγκεκριµένης δράσης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 
Στη δράση δεν εντάσσονται δικαιούχοι του υποµέτρου L311 (αγρότες κατά 
κύρια η µερική απασχόληση) 

Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους 

όρους και περιορισµούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Επιλεξιµότητα ∆απανών Υποµέτρου   L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:   

∆ράση L313-1 

1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών. 

2. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου 

του λογισµικού, καθώς και δαπάνες δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων. 

4. ∆απάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα 

 

∆ράσεις: L313-5, L313-6,  L313-8 

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών, υδραυλικών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες 

µεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 

συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών µόνο για 

τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού, καθώς και δαπάνες για την αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

5. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού µε σκοπό τη µεταφορά 

ειδικού εξοπλισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες 

σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

7. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 

του διαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 

δικαιούχους σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 

συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:  L313-1,  L313-5,  L313-6,  L313-8,  

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση 

κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, 

παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υποµέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και µόνο για κτίσµατα τα 

οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιµη η αγορά ή επισκευή 
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παλαιού εξοπλισµού και µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού 

σχεδίου. 

6. ∆απάνες για την εκπόνηση µελετών οι οποίες δεν εφαρµόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αµοιβές προσωπικού, αναλώσιµα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την προσαρµογή 

τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. ∆απάνες συντήρησης των παρεµβάσεων που ενισχύονται. 

10. ∆απάνη για τη µελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και 

ανάδειξης του οικισµού ή για το σχέδιο αναβάθµισης. 

11. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες 

επιλέξιµων δαπάνες. 

12. Προµήθεια εξοπλισµού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουµένων των περιπτώσεων που 

τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προµήθεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού από χώρες της 

Ε.Ε. 

13. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εναρµόνιση της χωροθέτησης των 

παρεµβάσεων του τοπικού προγράµµατος σε σχέση µε του γενικούς και ειδικούς στόχους 

καθώς και την στρατηγική του τοπικού προγράµµατος. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό η 

χωροθέτηση  των παρεµβάσεων αντικατοπτρίζει στο έπακρο την διάρθρωση του 

παραγωγικού συστήµατος της περιοχής παρέµβασης και συµβάλει καθοριστικά στην επίτευξη  

του στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου για την περιοχή που προβλέπει την βέλτιστη 

διασύνδεση των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων µέσω της διοχέτευσης 

τοπικών προϊόντων ποιότητας στο τουριστικό κύκλωµα. Ταυτόχρονα ένα πλέγµα πολιτιστικών 

δράσεων και διαδροµών προβλέπεται να ενισχύσει τους τόπους, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες στην περιοχή παρέµβασης, σε µια προσπάθεια να γίνουν ελκυστικότερα.  
Πίνακας 1. προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων στην περιοχή παρέµβασης 

Τουρισµός Μεταποίηση 

∆ήµοι & Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ

Σ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆. Εµµανουήλ 
Παππά    

  
        

Τ.∆. Αγίου Πνεύµατος             

Τ.∆. ∆αφνουδίου             
Τ.∆. Εµµανουήλ 
Παππά             

Τ.∆. Μετάλλων             

Τ.∆. Νέου Σουλίου             

Τ.∆. Πενταπόλεως             

Τ.∆. Τούµπας             

Τ.∆. Χρυσού             

∆. Κ. Μητρούση             

Τ.∆. Αναγεννήσεως             

Τ.∆. Άνω Καµήλας             

Τ.∆. Βαµβακιάς             

Τ.∆. Μητρουσίου             

Τ.∆. Μονοκκλησιάς             

Τ.∆. Προβατά             

∆. Λευκώνα              

Τ.∆. Καλών ∆ένδρων             

Τ.∆. Λευκώνος             

Τ.∆. Χριστού             

∆. Νέας Ζίχνης              

Τ.∆.  Νέας Ζίχνης             
Τ.∆. Αγίου 
Χριστοφόρου   

  
        

Τ.∆. Αγριανής            

Τ.∆. Αναστασίας             

Τ.∆. Γαζώρου             

Τ.∆. ∆ήµητρας             

Τ.∆. ∆ραβήσκου             

Τ.∆. Θολού             
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Τ.∆. Μαυρολόφου             

Τ.∆. Μεσορράχης             

Τ.∆. Μυρκίνου             

Τ.∆. Μυρρίνης             

Τ.∆. Νέας Πέτρας             

Τ.∆. Σφελινού             

∆. Σερρών              

Τ.∆. Ελαιώνος             

Τ.∆. Επταµύλων             

Τ.∆. Οινούσσας 
(τ.Χιονοχωρίου)             

∆. Σιδηροκάστρου              

Τ.∆.  Σιδηροκάστρου            

Τ.∆. Βαµβακοφύτου             

Τ.∆. Καµαρωτού             

Τ.∆. Στρυµονοχωρίου             

Τ.∆. Χαροπού             

Τ.∆. Χορτερού             

∆. Σκοτούσσης              

Τ.∆. Αµµουδιάς             

Τ.∆. Γεφυρουδίου             

Τ.∆. Μελενικιτσίου             

Τ.∆. Νέας Τυρολόης             

Τ.∆. Παλαιοκάστρου             

Τ.∆. Σκοτούσσης             

∆. Σκουτάρεως              

Τ.∆. Αγίας Ελένης             

Τ.∆. Αδελφικού             

Τ.∆. Βαµβακούσσης             

Τ.∆. Κάτω Καµήλας             

Τ.∆. Κουβουκλίων             

Τ.∆. Κουµαριάς             

Τ.∆. Κωνσταντινάτου             

Τ.∆. Πεπονιάς             

Τ.∆. Σκουτάρεως             

∆. Στρυµώνα              

Τ.∆. Βαλτοτοπίου             

Τ.∆. Μεσοκώµης             

Τ.∆. Μονόβρυσης            

Τ.∆. Νέου Σκοπού             

Τ.∆. Νεοχωρίου             

Τ.∆. Παραλιµνίου             

Τ.∆. Πεθελινού             

Τ.∆. Ψυχικού             

              

Κ. Αχλαδοχωρίου             

Κ. Καπνοφύτου             

Κ. Αγκίστρου             

Κ. Άνω Βροντούς             

Κ. Ορεινής             

Κ. Προµαχώνος             
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ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
 
 

1. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις µονάδες φιλοξενίας.  

2. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις µονάδες εστίασης.  

3. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των µεταποιηµένων προϊόντων φυτικής 

και ζωικής παραγωγής.  

4. Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης 

του πολιτιστικού δυναµικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα 

και υπηρεσίες 

5. Εµπειρογνωµοσύνη/ ∆ίκτυα - Οδηγός   Τοπικού  Συµφώνου  

 


