ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Σύντομη περιγραφή Τοπικού Προγράμματος
Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016,στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER,
κατανεμήθηκε το ποσό των 7.850.000€ (6.150.000€ από το ΠΑΑ και 1.700.000€ από
το ΕΠΑλΘ).
Η Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020,
περιλαμβάνει τους Δήμους Πρέβεζας - Πάργας -Ζηρού- Άρτας- Νικ. Σκουφά - Κεντ.
Τζουμέρκων - Γ. Καραϊσκάκη εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας
που υπερβαίνουν τους 15.000 κατοίκους..
Οι κατηγορίες δράσεων του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω
του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε ότι αφορά στις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) θα γίνει
αναλυτική παρουσίαση μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του Τοπικού
Προγράμματος και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

CLLD-LEADER

ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
( ΠΑΑ 2014-2020)
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
2 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων
της τοπικής στρατηγικής.
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ.
19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων.
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7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη
και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

8 . ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο- οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
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1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τίτλος υποδράσης

Μεταφορά γνώσεων &ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Κωδικός υποδράσης

19.2.1.1
Αναλυτική περιγραφή υποδράσης

Η έλλειψη κατάρτισης των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα οικονομικής
δραστηριότητας, αποτελεί σημαντικό αδύναμο σημείο της περιοχής, που πρέπει να αμβλυνθεί. Η
ιδιαιτερότητα του πρωτογενή τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους υπόλοιπους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας, είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων σε σημαντικό ποσοστό των
απασχολούμενων και η αποτελούμενη ηλικιακή διάρθρωση από άτομα άνω των 65 ετών,
επιτάσσοντας την ανάγκη για ειδικό σχεδιασμό δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται
στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των οποίων το
αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν.
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα συνδράμει σημαντικά στην προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού και του δασικού τομέα της περιοχής,
συμβάλλοντας επίσης στη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Οι γεωργοί
και οι κτηνοτρόφοι θα καταρτιστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν
επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι θα δύναται να αποφασίζουν συνειδητά για τις εκμεταλλεύσεις
τους.
Η κάθε ενέργεια εκτιμάται να έχει προϋπολογισμό έως και 20.000,00 €. Η στήριξη για δράσεις
με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ)
1407/2013 (γενικός de minimis), με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων
δαπανών.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

20.000,00

0,28

0,23

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,42

0,33

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής : Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι: Φορείς που δύναται να υλοποιήσουν δράσεις μεταφοράς γνώσεων
Τίτλος υποδράσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
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19.2.1.2
Αναλυτική περιγραφή υπο-δράσης

Η έλλειψη κατάρτισης των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα οικονομικής
δραστηριότητας, αποτελεί σημείο ενίσχυσης της αδυναμίας στην περιοχή αξιοποίησης των
τοπικών πόρων και ανάδειξης αυτών ως στοιχείο στήριξης της τοπικής οικονομίας.
Η ιδιαιτερότητα στον πρωτογενή τομέα εντοπίζεται είτε σε έλλειψη βασικών γνώσεων στην
ασκούμενη δραστηριότητα είτε σε ελλείψεις που αφορούν στις εξελίξεις στην διασύνδεση των
κλάδων της αγροδιατροφής με την υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης των τοπικά παραγόμενων
προϊόντων, μεταποίησής τους και διάθεσης στις τοπικές αγορές.
Προτείνεται η υλοποίηση δράσεων στήριξης της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων.
Ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών –
καταρτιζομένων, συμβάλλουν στην απόκτηση κριτικού τρόπου σκέψης και στη βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων.
Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και
κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς
και του δασικού τομέα.
Η κάθε ενέργεια εκτιμάται να έχει προϋπολογισμό έως και 20.000,00 €. Η ενίσχυση θα
χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός deminimis), με ένταση 100% των επιλέξιμων
δαπανών.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Συνολικός
προϋπολογισμός

20.000,00

0,28

0,23

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,42

0,33

0,00

0,00

0,00

Ιδιωτική
Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς που δύναται να υλοποιήσουν δράσεις μεταφοράς γνώσεων
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2 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος υπoδράσης

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός υπό- δράσης

19.2.3.1
Αναλυτική περιγραφή Δράσης

Οι δράση αφορά σε στήριξη που αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
γεωργικών προϊόντων της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση,
μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής επιχειρήσεων που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του
βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να
είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:
• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (πτηνοσφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και
προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
• Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
• Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
• Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
• Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
• Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
• Οίνος
• Οπωροκηπευτικά
• Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
• Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
Επίσης μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στη χρήση καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας
παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης - τυποποίησης καθώς επίσης νέων ή καινοτόμων
παραγομένων μεταποιημένων προϊόντων ή μορφών εμπορίας των προϊόντων.
Ενδεικτικά, η νέα ή προηγμένη παραγωγική διαδικασία μεταποίησης-τυποποίησης των γεωργικών
προϊόντων, μπορεί να αφορά στην χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου
χρόνου θερμοκρασίας ΗΤ/SΤ, χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης
τροφίμων, χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων, την
ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία, τη συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερμητική
συσκευασία, η συσκευασία σε ελεγχόμενες/ τροποποιημένες ατμόσφαιρες, τη χρήση
συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής (on line control) και την η υιοθέτηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Επίσης ενδεικτικά, νέα ή καινοτόμα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται τα προϊόντα χαμηλών
θερμίδων, προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε
χοληστερίνη ή ζάχαρη ή αλάτι και προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες).
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας
αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
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Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

1.380.000,00

19,19

16,10

Δημόσια Δαπάνη

690.000,00

14,47

11,22

Ιδιωτική Συμμετοχή

690.000,00

28,52

28,58

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Τίτλος υπoδράσης

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Κωδικός υπoδράσης

19.2.3.2
Αναλυτική περιγραφή Δράσης

Οι δράση αφορά σε στήριξη που αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
γεωργικών προϊόντων της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση,
μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της
σύστασης
2003/361/ΕΚ
της
Επιτροπής
μεταποιητικών
επιχειρήσεων
οι
οποίες
δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και
αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:
• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
• Ζυθοποιία
• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων
• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής,
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων
• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
Περαιτέρω εξειδίκευση θα περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο
Επίσης μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στη χρήση καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας
παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης - τυποποίησης καθώς επίσης νέων ή καινοτόμων
παραγομένων μεταποιημένων προϊόντων ή μορφών εμπορίας των προϊόντων.
Ενδεικτικά, η νέα ή προηγμένη παραγωγική διαδικασία μεταποίησης-τυποποίησης των γεωργικών
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προϊόντων, μπορεί να αφορά στην χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου
χρόνου θερμοκρασίας ΗΤ/SΤ, χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης
τροφίμων, χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων, την
ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία, τη συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερμητική
συσκευασία, η συσκευασία σε ελεγχόμενες/ τροποποιημένες ατμόσφαιρες, τη χρήση
συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής (on line control) και την η υιοθέτηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Επίσης ενδεικτικά, Νέα ή καινοτόμα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται τα προϊόντα χαμηλών
θερμίδων, προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε
χοληστερίνη ή ζάχαρη ή αλάτι και προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες).
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση ορίζεται το ποσό των 600.000€.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας
αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπoμέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

660.000,00

9,18

7,70

Δημόσια Δαπάνη

330.000,00

6,92

5,37

Ιδιωτική Συμμετοχή

330.000,00

13,64

13,64

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
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3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος υπο δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός υποδράσης

19.2.3.3
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Στην παρούσα υποδράση δεν ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν χώρους εστίασης και
αναψυχής σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Η υποδράση περιλαμβάνει:
•

Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμoί, επεκτάσεις υποδομών διανυκτέρευσης μικρής
δυναμικότητας.

Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική δραστηριότητα στην παράκτια
ζώνη του Ιονίου, στην ενότητα του Αμβρακικού, όσο και στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων.
Οι μονάδες διανυκτέρευσης είναι επιθυμητό να υλοποιούνται με τοπικά παραδοσιακά υλικά και
με σεβασμό στις αρχές της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Επίσης η διαμόρφωση των
εξωτερικών χώρων να εναρμονίζεται με την ευρύτερη περιοχή, η εσωτερική διακόσμηση να
περιλαμβάνει στοιχεία από την τοπική παράδοση, η διαμονή είτε να συνδυάζεται με τη
δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού (πορείες στο βουνό,
ξενάγηση στον οικισμό, ενασχόληση με αγροτικές εργασίες, οργάνωση βραδιών γευσιγνωσίας με
τοπικά προϊόντα και συνταγές κτλ), είτε να απευθύνεται σε εξειδικευμένες αγορές-στόχους-όπως
είναι οι ενδιαφερόμενοι για την τοπική κουζίνα και γαστρονομία, το περιβάλλον, κλπ.
Ενισχύεται, ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτούμενων κύριων ή μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν.4276/2014, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως
λειτουργικής μορφής και τάξης σε όλη τη περιοχή παρέμβασης εφόσον με την ολοκλήρωση των
σχετικών έργων, εργασιών και προμηθειών τα καταλύματα κατατάσσονται τουλάχιστον σε
λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/ 25.11.2016.
Οι επενδύσεις που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την
υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/ 25.11.2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και
κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
Δεν ενισχύεται η ίδρυση νέων υποδομών διανυκτέρευσης
Αμμουδιάς, Λούτσας, Βράχου και Καναλίου.
•

στις Τοπικές Κοινότητες Πάργας,

Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις επενδύσεων επιχειρήσεων ειδικών/
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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Προωθούνται κυρίως:
Ο οικολογικός/φυσιολατρικός τουρισμός κυρίως στην περιοχή του Αμβρακικού, αλλά και του
δέλτα και των στενών του Αχέροντα. Ο πολιτιστικός τουρισμός σε αρχαιολογικούς χώρους της
περιοχής παρέμβασης. Ο αθλητικός τουρισμός – τουρισμός περιπέτειας, κυρίως στους ποταμούς
Άραχθο και Αχέροντα, στην λίμνη Ζηρού και Πουρναρίου, καθώς επίσης ο αεροπτερισμός. Ο
περιπατητικός – ορειβατικός αλλά και ιππικός τουρισμός σε συγκεκριμένες διαδρομές τόσο στον
Αμβρακικό και τον Αχέροντα όσο και στη λίμνη Πουρναρίου αλλά και την ορεινή Άρτα. Ο
θαλάσσιος τουρισμός με την έννοια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως καταδύσεις, καγιάκ,
θαλάσσιες διαδρομές κ.ά.. Ο ιαματικός τουρισμός κλπ.
Επίσης μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στη χρήση καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας
υλικών αγαθών ή υπηρεσιών ή η εφαρμογή μεθόδων οι οποίες αφορούν την δομή ή τη διοίκηση
της επιχείρησης και αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της
ποιότητας των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας και την αύξηση της
ελκυστικότητας των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 55% σύμφωνα με τον Περιφερειακό Χάρτη
Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο για όλες τις κατηγορίες
επένδυσης της υποδράσης είναι 600.000€.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού
προϊόντος»
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

2.036.363,64

28,32

23,76

Δημόσια Δαπάνη

1.120.000,00

23,48

18,21

916.363,64

37,87

37,87

Ιδιωτική Συμμετοχή

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Ιδρύσεις νέων υποδομών διανυκτέρευσης δεν
επιτρέπονται στις Τοπικές Κοινότητες Καναλίου, Λούτσας, Βράχου, Αμμουδιάς & Πάργας.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
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4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Τίτλος υπο- δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός υπό- δράσης

19.2.3.4

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, στους
τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση και του εμπορίου.
Οι παρεμβάσεις της δράσης επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις:
- Που σχετίζονται με την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και μικρές βιοτεχνίες στους τομείς
κατασκευής προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα, ξύλο, φελλό και
καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών,
κηροποιείας, αγιογραφίας, βαρελοποιίας, κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας,
επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας, επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου,
παραδοσιακά κάγκελα, κ.λ.π., τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν με τον τουριστικό
κλάδο και τις κατασκευές.
- Που παράγουν παραδοσιακά γλυκά, τραχανά, χυλοπίτες και άλλα ζυμαρικά,
αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, πίτες και άλλα.
- Που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο όπως παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής
τέχνης, καταστήματα με αναμνηστικά είδη κλπ
Επίσης μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στη χρήση καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας
προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών ή η εφαρμογή μεθόδων οι οποίες αφορούν
την δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης και αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των
γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών ή της
αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας και την αύξηση της ελκυστικότητας των υπηρεσιών ή
στην είσοδο σε νέες αγορές.
Ενδεικτικά, η νέα ή προηγμένη παραγωγική διαδικασία μεταποίησης-τυποποίησης των γεωργικών
προϊόντων, μπορεί να αφορά στην χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου
χρόνου θερμοκρασίας ΗΤ/SΤ, χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης
τροφίμων, χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων, την
ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία, τη συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερμητική
συσκευασία, η συσκευασία σε ελεγχόμενες/ τροποποιημένες ατμόσφαιρες, τη χρήση
συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής (on line control) και την η υιοθέτηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Επίσης ενδεικτικά, Νέα ή καινοτόμα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται τα προϊόντα χαμηλών
θερμίδων, προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε
χοληστερίνη ή ζάχαρη ή αλάτι και προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες).
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 55% σύμφωνα με τον Περιφερειακό Χάρτης
Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο για όλες τις κατηγορίες
επένδυσης της υποδράσης είναι 600.000€.
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Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας»
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

509.090,91

7,08

5,94

Δημόσια Δαπάνη

280.000,00

5,87

4,55

Ιδιωτική Συμμετοχή

229.090,91

9,47

9,47

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος υπo – δράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λ.π.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Κωδικός υπo- δράσης

19.2.3.5

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που
παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που δεν
καλύπτονται ήδη.
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης ενδεικτικά
είναι:
1. Παιδικοί σταθμοί / αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση
παιδιών προσχολικής ηλικίας / δημιουργική απασχόληση εφήβων, παιδότοποι.
2. Bιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν αναγνωστήρια και ξεχωριστά
τμήματα για παιδιά και εφήβους.
3. Ωδεία για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
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4. Πολιτιστικά Κέντρα. Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως
οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές
εκδηλώσεις) κτλ
5. Χώροι αθλητισμού (γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αθλημάτων,
γυμναστήρια κλπ)
6. Παροχή προσωπικών υπηρεσιών, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, κλπ
7. Στούντιο φωτογραφίας και εκτυπωτικές δραστηριότητες κλπ
8. Συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων κ.α.
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αφορούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης (εκσυγχρονισμοί
και επεκτάσεις) ενώ η δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή παρέμβασης με
προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 55% σύμφωνα με τον Περιφερειακό Χάρτης
Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014.
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο για όλες τις κατηγορίες
επένδυσης της υποδράσης είναι 600.000€.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας»
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

327.272,73

4,55

3,82

Δημόσια Δαπάνη

180.000,00

3,77

2,93

Ιδιωτική Συμμετοχή

147.272,73

6,09

6,09

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
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6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ.
Κωδικός Δράσης

19.2.3

Τίτλος Υποδράσης

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Κωδικός
Υποδράσης

19.2.3.6

Νομική Βάση

Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική περιγραφή Δράσης

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, στους
τομείς:
Α) Οικοτεχνίας σύμφωνα με την ΥΑ 4912/120862/15(ΦΕΚ 2468/Β), όπως τροποποιήθηκε με
την ΥΑ 345/23924/17(ΦΕΚ 866/Β) που περιλαμβάνει τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη
μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον
επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται
για άμεση διάθεση στον καταναλωτή.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής σύμφωνα με την νομοθεσία είναι:
Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,
Β. Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα,
λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα), φύλλο κρούστας,
σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές),
Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος
Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού,
μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και
λαχανικών, φρουιγλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο
,προϊόντα από σουσάμι
ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά,
μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων
Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες
ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια,
αρωματικά φυτά
Θ.. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος
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κ.α. τρόφιμα.
Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014).
ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.
ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο
Β) Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4235/14 και
ΚΥΑ 543/34450/17 ΦΕΚ 1145/Β)
Περιλαμβάνει την ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συνδυάζουν την
καλλιέργεια/παραγωγή προϊόντων(φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής με την επισκεψιμότητα
(υποδοχή, φιλοξενία, εστίαση κλπ). Στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης
εκπαίδευση, συμμετοχή σε δραστηριότητες, οικοτεχνία, εκθετήρια και μουσειακά εκθέματα,
επιδεικτική λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.
- Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα: Σύμφωνα με το ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η
οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο
εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της
παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές
παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.
Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε
(5) στρέμματα.
Επίσης μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στη χρήση καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας
προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών ή η εφαρμογή μεθόδων οι οποίες αφορούν
την δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης και αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των
γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών ή της
αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας και την αύξηση της ελκυστικότητας των υπηρεσιών ή
στην είσοδο σε νέες αγορές.
Ενδεικτικά, η νέα ή προηγμένη παραγωγική διαδικασία μεταποίησης-τυποποίησης των γεωργικών
προϊόντων, μπορεί να αφορά στην χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου
χρόνου θερμοκρασίας ΗΤ/SΤ, χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης
τροφίμων, χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων, την
ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία, τη συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερμητική
συσκευασία, η συσκευασία σε ελεγχόμενες/ τροποποιημένες ατμόσφαιρες, τη χρήση
συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής (on line control) και την η υιοθέτηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Επίσης ενδεικτικά, Νέα ή καινοτόμα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται τα προϊόντα χαμηλών
θερμίδων, προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε
χοληστερίνη ή ζάχαρη ή αλάτι και προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες).
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση 600.000,00 €
Η ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το Άρθρο 44 Καν (ΕΕ) 702/2014 ανέρχεται:
- σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα»
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο - μέτρου

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

160.000,00

2,23

1,87

Δημόσια Δαπάνη

80.000,00

1,68

1,30

Ιδιωτική Συμμετοχή

80.000,00

3,31

3,31

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Οικοτεχνία: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.
3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 543/34450/03-04-2017
(ΦΕΚ 1145/ Β’/2017) ΚΥΑ.
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7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος υπό –
δράσης

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων
και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Κωδικός υπόδράσης

19.2.7.3
Αναλυτική περιγραφή υπο-δράσης

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς
και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό.
Οι επιχειρήσεις αυτές, ενδεικτικά μπορούν να δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων,
εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην
εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα.
Επίσης θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια
συνεργασία) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής, αλλά να ανήκουν στην
ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετη συνεργασία). Σε περίπτωση δημιουργίας cluster, τα μέλη των
clusters πρέπει να δεσμεύονται για το είδος της συνεργασίας από την μεταξύ τους σύμβαση
στην οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι σχέσεις μεταξύ τους, ο στόχος αλλά και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Οι μορφές συνεργασίας μπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•

Ανάδειξη τοπικών προϊόντων/υπηρεσιών,
επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.),
πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο
προσωπικό),
δράσεις για άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση,
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής,
βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων –
εταίρων της συνεργασίας
Λοιπές συλλογικές δράσεις / έργα συνεργασίας

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν μπορεί να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
τομείς:
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη κοινών υποδομών (πχ δημιουργία τουριστικών διαδρομών)
Διαμόρφωση ολοκληρωμένων θεματικών πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών (πχ
θρησκευτικός, πολιτιστικός, αθλητικός τουρισμός)
Κοινό Μarketing, Branding, Δημόσιες σχέσεις (πχ οργάνωση εκδηλώσεων, κοινή
προβολή, συμμετοχή σε εκθέσεις, έντυπα κ.α)
Κοινή αξιοποίηση των νέων εργαλείων τεχνολογίας, πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)(πχ applications, κοινό κεντρικό σύστημα κρατήσεων, ανάπτυξη
κοινών Βάσεων δεδομένων προσβάσιμων από το Internet κ.α)
Υιοθέτηση τεχνικών και εργαλείων για πρόσβαση σε νέες αγορές και στην
ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών
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Καθιέρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας,
Προαγωγή της καινοτομίας και ανάληψη καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της
τοπικής ταυτότητας,
• Μεταφορά τεχνογνωσίας
• Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
• Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της
κοινωνικής απομόνωσης και την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
• Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και
σε εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
•
•

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του
γενικού κανονισμού de minimis*
* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών.
Ένταση ενίσχυσης : α) για τις λειτουργικές δαπάνες του συνεργατικού σχήματος ανέρχεται στο
100% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό και το δασοκομικό τομέα και στις
αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01)», σημεία 313-324 , β) για το
επιχειρηματικό σχέδιο σε 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 και μέχρι ύψος Δημόσιας Δαπάνης 200.000€ ανά τριετία (Καν de minimis).
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο - μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

46.153,85

0,64

0,54

Δημόσια Δαπάνη

30.000,00

0,63

0,49

Ιδιωτική
Συμμετοχή

16.153,85

0,67

0,67

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα
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Τίτλος υπό – δράσης

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας
εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση
βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Κωδικός υπό- δράσης

19.2.7.7
Αναλυτική περιγραφή υπο-δράσης

Η υπο-δράση ενισχύει την Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της
αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων
αλυσίδων και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη τοπικών
προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις αυτές, ενδεικτικά θα δραστηριοποιούνται στους τομείς των αγροεφοδίων, της
μεταποίησης προϊόντων (Διαλογή, επεξεργασία, μεταποίηση, συντήρηση, συσκευασία), του
εμπορίου (marketing, branding, logistics) και των σημείων πώλησης (πχ επιχειρήσεις
εστίασης, catering κλπ).
Επίσης θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια
συνεργασία) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής, αλλά να ανήκουν στην
ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετη συνεργασία). Σε περίπτωση δημιουργίας cluster, τα μέλη των
cluster sπρέπει να δεσμεύονται για το είδος της συνεργασίας από την μεταξύ τους σύμβαση
στην οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι σχέσεις μεταξύ τους, ο στόχος αλλά και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού αφορούν ελαχιστοποίηση του αριθμού των ενδιάμεσων
φορέων/μεσαζόντων -ιδανικά η ύπαρξη κανενός- κατά την εμπορία τοπικών αγροτικών
προϊόντων. Οι μορφές βραχέων αλυσίδων αφορούν άμεσες πωλήσεις και έμμεσες. Ως άμεσες
μορφές καταγράφονται οι τοπικές αγορές, οι αγορές παραγωγών, η κοινοτικά υποστηριζόμενη
γεωργία, η πώληση στο αγρόκτημα, ο αγροτουρισμός, η πώληση μέσω διαδικτύου. Αντίστοιχα,
ως έμμεσες αναφέρονται οι πωλήσεις σε εστιατόρια, catering, οι αυτόματοι πωλητές, οι
πωλήσεις μέσω ομάδων παραγωγών ή/και μέσω ομάδων καταναλωτών.
Στην υπο- δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και Ομάδες Παραγωγών.
Οι μορφές συνεργασίας μπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω:
ανάδειξη τοπικών προϊόντων/υπηρεσιών που παράγονται από διαφορετικούς μικρούς
παραγωγούς,
• κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.
• Δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων για την πώληση προϊόντων (πχ openmarkets,
προμήθεια πάγκων πώλησης, και εκθεσιακού εξοπλισμού)
• Κοινές δράσεις προβολής / προώθησης
• Λοιπές συλλογικές δράσεις / έργα συνεργασίας: υλοποιούνται από συσπειρώσεις / ομάδες
τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων, με σκοπό να
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα υστέρησης της περιοχής παρέμβασης.
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και
σε εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
•

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του
γενικού κανονισμού de minimis*
* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών.
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Ένταση ενίσχυσης : α) για τις λειτουργικές δαπάνες του συνεργατικού σχήματος ανέρχεται στο
100% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τις «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό και το δασοκομικό τομέα και στις
αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01)», σημεία 313-324 , β) για το
επιχειρηματικό σχέδιο σε 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 και μέχρι ύψος Δημόσιας Δαπάνης 200.000€ ανά τριετία (Καν de minimis).
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο - μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός
προϋπολογισμός

30.769,23

0,43

0,36

Δημόσια Δαπάνη

20.000,00

0,42

0,33

Ιδιωτική Συμμετοχή

10.769,23

0,45

0,45

Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα

