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συνεργατών

της

Αναπτυξιακής

πραγματοποιήθηκε

η

Εταιρείας
ετήσια

Σερρών,

κοπή

της

πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της εταιρείας
από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο
Καριπίδη.

Καθώς το φλουρί έπεσε στην

εταιρεία, όλοι ευχήθηκαν να επιβεβαιωθεί ο
καλός οιωνός με μια καλή χρονιά για την

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τύχη των διεκδικούμενων έργων στα πλαίσια

ΤΕΥΧΟΥΣ

της νέας προγραμματικής περιόδου.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας και ήταν μια ευκαιρία να
ξεφύγουμε από
δουλειάς

την καθημερινότητα της

αποδεικνύοντας

ότι

και

στη

διασκέδαση είμαστε καλοί. Ιδιαίτερη μνείας θα πρέπει να τύχουν οι συνάδελφοι
που επέδειξαν δεξιότητες στο ψήσιμο και οι οποίοι φρόντισαν να μας προσφέρουν

Παράταση άξονα 3 και 4




του Π.Α.Α. 2007-2013
Προγραμματική τουριστικής
προβολής του νομού
Σερρών





Διακρατικά προγράμματα

καλοψημένο κρέας.

Επιχειρησιακό Δήμου
Αμφίπολης
Προδημοσίευση 4
προγραμμάτων ΕΣΠΑ
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Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε
να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .
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Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης άξονα 4
(προσέγγιση LEADER) και άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013
Τροποποιήθηκαν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των αναδόχων των συμβάσεων
στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 σχετικά με την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου έως 30.09.2016 για τις
περιπτώσεις ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Παράταση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου έως 30.6.2016
για τις περιπτώσεις ανειλημμένων υποχρεώσεων δόθηκε και για τα έργα
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα 3 του Προγράμματος
αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013.

Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην προγραμματική
σύμβαση για την εφαρμογή προγράμματος τουριστικής
προβολής στο Νομό Σερρών
Σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης συμφώνησαν η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήμοι Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ
Παπά, Ζίχνης & Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών και η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
Α.Ε. για την εφαρμογή προγράμματος τουριστικής προβολής στο Νομό
Σερρών, για το έτος 2016.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός
και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής, μέσω μιας συντονισμένης,
ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης ανάδειξης και προβολής, με
στόχο την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Σερρών και ως εκ τούτου την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του.
Οι ενδεικτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της
Προγραμματικής Σύμβασης έχουν ως εξής:


Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού (Εσωτερικού – Εξωτερικού)



Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο



Φιλοξενία

–

ξενάγηση

επαγγελματιών

του

τουρισμού

-

δημοσιογράφων


Παρουσιάσεις του τουριστικού προϊόντος του Ν. Σερρών



Υπαίθριες διαφημίσεις
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Οικονομική

ενίσχυση

–

διοργάνωση

αθλητικών –

πολιτιστικών

εκδηλώσεων


Παραγωγή - επανεκτυπώσεις προωθητικού υλικού



Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού



Δαπάνες Διαδικτυακής προώθησης (Ιστοσελίδα, Κοινωνικά δίκτυα
κλπ)
Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. θα συμμετέχει στην Προγραμματική Σύμβαση
ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης της εκτέλεσης της σύμβασης.

Διακρατικά Προγράμματα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές προτάσεων για τα παρακάτω
διακρατικά προγράμματα:


Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020



BalkanMed 2014-2020



Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 20142020
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στο διάστημα που προηγήθηκε

έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή της σε κάποια από τα
παραπάνω διακρατικά σχέδια.

Επιχειρησιακά προγράμματα ΟΤΑ
Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του N. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων) θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο δήμος Αμφίπολης έχει προχωρήσει στην
ανάθεση

της

εργασίας

για

την

κατάρτισης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε., με
σκοπό την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου για την τρέχουσα
δημοτική περίοδος.
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Προγράμματα ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα
Προκηρύχθηκαν τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν
την επιχειρηματικότητα και τα οποία είναι τα εξής:
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων (με ατομικό εισόδημα έως
20.000€

ή

35.000€

έναρξη/υποστήριξη

οικογενειακό

της

άσκησης

για

το

2015),

επαγγελματικής

για

την

δραστηριότητας

συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Μέσω
κλίμακας

του

προγράμματος

εξοπλισμού

καθώς

επιδοτείται
και

οι

η

προμήθεια

λειτουργικές

μικρής

δαπάνες

της

επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΑΕΕ κλπ) για 24 μήνες.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 100% και ο προϋπολογισμός κάθε
πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000€, για συνεργασία τριών ή
περισσοτέρων δικαιούχων (25.000€ για έναν δικαιούχο).
Υποβολή προτάσεων από 08/03/2016 - 15/04/2016.
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων
ελευθέρων επαγγελματικών και νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν
από ανέργους, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.
Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αφορούν κυρίως κλάδους
Μεταποίησης και συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
Μέσω του προγράμματος επιδοτείται η προμήθεια μικρής κλίμακας
εξοπλισμού καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΟΑΕΕ κλπ) για 24 μήνες. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα
υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000
ευρώ, 100% επιδοτούμενο.
Υποβολή προτάσεων από 17/03/2016 - 27/04/2016.
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Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Μέσω του παρόντος επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση
υφιστάμενων

και

νέων

(καταλύματα,

τουριστικά

τουριστικών
γραφεία,

μικρομεσαίων
λοιπές

επιχειρήσεων

επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών στον τουρισμό, ενοικιάσεις σκαφών, κ. ά). Οι επιλέξιμες
δαπάνες αφορούν την κατασκευή ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης, την προμήθεια εξοπλισμού, την κάλυψη του μισθολογικού
κόστους κλπ.
Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών
(το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης
νέου προσωπικού) και ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου
δύναται να φτάσει τις 150.000€.
Υποβολή προτάσεων από 29/03/2016 - 17/05/2016.

▪

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την

Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Συντακτική Ομάδα

Μέσω του προγράμματος επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η

▪

Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος

αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους

▪

Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος

κυρίως της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Δεν

▪

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος

επιδοτούνται επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο. Οι επιλέξιμες δαπάνες

▪

Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής

αφορούν την κατασκευή ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων της

Υπεύθυνος σύνταξης

επιχείρησης, την προμήθεια εξοπλισμού, την κάλυψη του μισθολογικού

▪

κόστους κλπ. Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων
Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε

δαπανών (το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού) και ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού

.

σχεδίου δύναται να φτάσει τις 200.000€.
Υποβολή προτάσεων από 7/04/2016 - 20/05/2016.

Συνδρομές
Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό
σας ή κάποιον που γνωρίζετε, στέλνοντάς μας ένα
e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την
λέξη Subscriber ή Unsubscriber για εγγραφή ή
διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε μέσα από
την ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδα.
Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Επόμενο τεύχος, 3 Μαΐου 2016

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123,
Τηλ. 23210 64402-3,

www.aneser.gr

Fax: 23210 99639,
www.aneser.gr e-mail: info@aneser.gr
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