ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007‐2013
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ
1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
|

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει
συνολικά 16 Δημοτικά Διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν στα διοικητικά
όρια 4 ΟΤΑ.

|

Αναλυτικά, η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
και χάρτη

2

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Μεσημερίου

Έδεσσας

Πλατάνης
Ριζαρίου
Φλαμουριάς

Γιαννιτσών

Αμπελειών
Μελισσίου
Κρύας Βρύσης
(ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Κρύας Βρύσης

Αγίου Λουκά
Ακρολίμνης
Εσωβάλτων
Πέλλας
Αγροσυκιάς

Πέλλας

Αθύρων
Δυτικού
Νέας Πέλλας
Ραχώνας

3

Περιοχή παρέμβασης
τοπικού προγράμματος
Πληθυσμός: 23.486 κατ. / 16,36% του Ν.Πέλλας
Έκταση: 310 km2 / 12,37% του Ν.Πέλλας
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΑ ( € )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.080.952,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

6.250.000,00

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3.830.952,00
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ΔΡΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L123 «Αύξηση της αξίας
γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων

ΔΡΑΣΗ

L123α «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων»

Δ.Δ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.250.000,00

L311‐1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης»
300.000,00

L311‐2 « Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής»

100.000,00
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L311 «Διαφοροποίηση προς μη
γεωργικές δραστηριότητες»

L311‐5 «Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί
μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ
L312‐1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
βιοτεχνικών μονάδων»

Δ.Δ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

500.000,00

L312‐2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
250.000,00
L312 «Στήριξη της
δημιουργίας και
ανάπτυξης ΠΜΕ»

L312‐3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά
την α΄ μεταποίηση»

L312‐5 «Δικτύωση ομοειδών και συμπληρωματικών
επιχειρήσεων»
L313‐5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»

L313 «Ενθάρρυνση
τουριστικών
δ
ή

L313‐6 « Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί
χώρων εστίασης και αναψυχής»

200.000,00

40.000,00

550.000,00
7
220.000,00
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123‐ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΗ L123Α ‐ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
|
|
|

|
|

|

Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που μπορούν
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ύψος ενίσχυσης 50%
Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός : 2.500.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 1.250.000 €
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 500.000 €
Ενισχύονται επενδύσεις μεταποίησης, τυποποίησης, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10.03.2010
Αποκλείεται η ενίσχυση :
y Επενδύσεων σε επίπεδο λιανικού εμπορίου
y Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.
y Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή
υποκατάστασης γάλακτος / γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού
y Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α:
|

Κτιριακές εγκαταστάσεις

|

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

|

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
πληροφορικής

|

Μελέτες‐υπηρεσίες υποστήριξης έως 10% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους

|

Μελέτη, εγκατάσταση και δαπάνες πρώτης πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας

|

Αγορά των εξής ειδών λοιπού εξοπλισμού: fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, Η/Υ, επίπλων γραφείου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας

|

Κατασκευή κατοικίας φύλαξης εγκαταστάσεων έως 50.000 €

|

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311‐ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων που ασκούν
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
Ειδικότερα ως απασχολούμενοι σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπά που:
y

y

y

Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές
δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν
αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω
από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους
ή
Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές
δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία, δασικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι
τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές –
κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και
παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης.
ή
Είναι Νέοι Γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του μέτρου 112 "Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ.
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ΔΡΑΣΗ L311‐1 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :600.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 300.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 600.000 € και μέγιστος
αριθμός κλινών 40

|

Όλες οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 2974/710/8−4−2009 «Προσδιορισμός των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων που εντάσσονται σε
προγράμματα αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ.» και την 3427/722/9‐6‐2010 1η
τροποποίησής
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ΔΡΑΣΗ L311‐2 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός : 200.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 100.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L311‐1 & L311‐2:
|

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων,

|

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

|

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
πληροφορικής

|

Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης

|

Μελέτες‐υπηρεσίες υποστήριξης έως 12% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους (το κόστος σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας δεν αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη)

|

Μελέτη, εγκατάσταση και δαπάνες πρώτης πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας έως 3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

|

Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών
φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου έως 5% του συνολικού κόστους.
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ΔΡΑΣΗ L311‐5 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
|

Ενδεικτικές ενέργειες στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι η παραγωγή
κεραμικών ειδών, ειδών υφαντικής τέχνης, ειδών υαλουργίας, κοσμημάτων,
επίπλων, ειδών έπειτα από επεξεργασία μετάλλων, μαρμάρου και πέτρας,
αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων κλπ

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :180.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 90.000 €
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ΔΡΑΣΗ L311‐7 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
Α΄ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
|

Ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν είδη διατροφής
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη προϊόντα τα οποία είναι ήδη μεταποιημένα

|

Ενδεικτικές ενέργειες στα πλαίσια της δράσης είναι η παραγωγή ζυμαρικών,
ηδύποτων , ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας κλπ

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :180.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 90.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L311‐5 & L311‐7:
|
|
|
|
|

|

|
|

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων,
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
πληροφορικής
Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης
Δαπάνες 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.
Μελέτες‐υπηρεσίες υποστήριξης έως 12% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους (το κόστος σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας δεν αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη)
Μελέτη, εγκατάσταση και δαπάνες πρώτης πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας έως 3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών
φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου έως 5% του συνολικού κόστους.
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312‐ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του
υπομέτρου L311, που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων
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ΔΡΑΣΗ L312‐1 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
|

Ενδεικτικές ενέργειες στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι η παραγωγή
κεραμικών ειδών, ειδών υφαντικής τέχνης, ειδών υαλουργίας, κοσμημάτων,
επίπλων, ειδών έπειτα από επεξεργασία μετάλλων, μαρμάρου και πέτρας,
αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων κλπ

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :1.000.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 500.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 300.000 €
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ΔΡΑΣΗ L312‐2 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

|

Ενδεικτικές ενέργειες στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι το λιανικό
εμπόριο ειδών παραδοσιακής τέχνης, η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής
βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής (παντοπωλεία,
κρεοπωλεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια κλπ), τα κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης, υπηρεσίες που συνδέονται με την καλλιτεχνική και ιστορική
παράδοση της περιοχής ( μουσική, ζωγραφική )κλπ

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός : 500.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 250.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 300.000 €
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ΔΡΑΣΗ L312‐3 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
Α΄ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
|

Ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν είδη διατροφής
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη προϊόντα τα οποία είναι ήδη μεταποιημένα

|

Ενδεικτικές ενέργειες στα πλαίσια της δράσης είναι η παραγωγή ζυμαρικών,
ηδύποτων , ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, κακάο‐σοκολάτας και
συναφών ειδών κλπ

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :400.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 200.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 300.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L312‐1, L312‐2 &
L312‐3:
|
|
|
|
|

|

|
|

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων,
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
πληροφορικής
Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης
Δαπάνες 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.
Μελέτες‐υπηρεσίες υποστήριξης έως 12% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους (το κόστος σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας δεν αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη)
Μελέτη, εγκατάσταση και δαπάνες πρώτης πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας έως 3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών
φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου έως 5% του συνολικού κόστους.
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ΔΡΑΣΗ L312‐5 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΜΟΕΙΔΩΝ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|

Ενισχύονται υφιστάμενες ή νέες δομές υποστήριξης των επιχειρήσεων και
των φορέων του πολιτισμού με στόχο την προβολή και προώθηση των
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής στην ευρύτερη αγορά

|

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.

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός :80.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 40.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ L312‐5
|

Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών

|

Κτιριακές
εγκαταστάσεις,
διαμόρφωση
περιβάλλοντος
χώρου,
ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την
εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

|

Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των
πρώτων υλών, εξοπλισμός

|

Εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής,
αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.

|

Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση
των προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5%
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

|

Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών
φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του
δικτύου και των μελών του.

|

Διοργάνωση διαγωνισμών
πρωτότυπων εφαρμογών.

και

βράβευση

καλών

πρακτικών

και
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313‐ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
|

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του
υπομέτρου L311, που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων
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ΔΡΑΣΗ L313‐5 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός 1.100.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 500.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 600.000 € και μέγιστος
αριθμός κλινών 40

|

Όλες οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 2974/710/8−4−2009 «Προσδιορισμός των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων που εντάσσονται σε
προγράμματα αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ.» και την 3427/722/9‐6‐2010 1η
τροποποίησής
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ΔΡΑΣΗ L313‐6 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός 440.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 220.000 €

|

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης 300.000 €
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ΔΡΑΣΗ L313‐8 ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
|

Ενισχύονται επιχειρήσεις εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού,
χώροι αθλοπαιδιών ( γήπεδα 5Χ5 κλπ) και χώροι γευσιγνωσίας

|

Ύψος ενίσχυσης 50%

|

Χρηματοδοτικά στοιχεία προκήρυξης:
y Προϋπολογισμός 220.000 €
y Δημόσια Δαπάνη : 110.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ L313‐5 L313‐6 &
L313‐8:
|

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων,

|

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

|

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
πληροφορικής

|

Δαπάνες 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 μόνο για τη δράση L313‐8)

|

Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με
σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η
αναγκαιότητά τους (μόνο για τη δράση L313‐8)

|

Μελέτες‐υπηρεσίες υποστήριξης έως 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
(το κόστος σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας δεν αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη)

|

Μελέτη, εγκατάσταση και δαπάνες πρώτης πιστοποίησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας έως 3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

|

Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων,
αξιοποίηση του διαδικτύου έως 5% του συνολικού κόστους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ‐1:
|

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων
περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία της
προκήρυξης, την αξιολόγηση των προτάσεων και την υλοποίηση των
έργων. Παράρτημα της πρόσκλησης αποτελούν:
y Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις
y Φάκελος υποψηφιότητας
y Κριτήρια επιλεξιμότητας
y Κριτήρια επιλογής
y Πίνακας τιμών για κατασκευαστικές εργασίες
y Πρόσθετες προδιαγραφές ποιότητας Τοπικού Συμφώνου Αειφορίας
y Θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος

|

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα παραρτήματά της θα
διατίθενται στους υποψήφιους επενδυτές από τα γραφεία της εταιρείας,
ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.anpe.gr

|

Η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται 2
φορές σε 2 τοπικές εφημερίδες (σε διαφορετικές ημερομηνίες)
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ‐2:
|

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι 60 ημερολογιακές ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση

|

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝΠΕ ιδιοχείρως ή με
συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά

|

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων.

|

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα, ένα εκ
των οποίων έχει την ένδειξη «πρωτότυπο» και σε ηλεκτρονική μορφή (cd).
Ο φάκελος θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διαχειριστική αρχή σε
περίπτωση που έχει τεθεί σε λειτουργία η σχετική εφαρμογή έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ‐1:
|

Όλες οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας
προκήρυξης πρέπει να έχουν τη μορφή των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
που σύμφωνα με την 2003/361 σύσταση της ΕΚ ορίζονται ως οι
επιχειρήσεις που:
y Απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους
και
y Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2.000.0000 €

|

Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των παραπάνω υπολογίζονται σε ετήσια
βάση και αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση για τις
υφιστάμενες επιχειρήσεις ‐ Για τις νέες επιχειρήσεις που θα
δημιουργηθούν συμπληρώνεται ΥΔ ότι θα ανήκει στην κατηγορία των ΠΜΕ

|

Σε περίπτωση κατά την οποία μια πρόταση περιλαμβάνει ενέργειες
διαφορετικών δράσεων (πχ υποδομές φιλοξενίας και εστίασης),
εντάσσεται στη δράση με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ‐2:
|

Οι τιμές μονάδας για τις κατασκευαστικές εργασίες δεν μπορεί να
υπερβαίνουν αντίστοιχες τιμές του πίνακα που έχει καταρτίσει η ΑΝΠΕ και
αποτελεί παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|

Για τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό πρέπει να υποβάλλονται τρεις
προσφορές, ενώ για ομοειδή είδη λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, σκεύη), για
υπηρεσίες υποστήριξης (μελέτες, συστήματα διασφάλισης ποιότητας) και
για υπηρεσίες προώθησης‐ προβολής πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον
μία προσφορά

|

Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών και επιλεξιμότητας δαπανών θεωρείται
η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην ΑΝΠΕ. Εξαίρεση αποτελεί η
δράση L123α, στην οποία γίνονται αποδεκτές αμοιβές εκπόνησης
μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης

|

Το κόστος σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη μόνο για τη δράση L123α
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ‐3:
|

Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της ίδιας συμμετοχής με
τραπεζικό δανεισμό

|

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο κατά την υποβολή και
αξιολόγηση της πρότασης μπορεί να έχει προσημείωση υποθήκης ή
υποθήκη, όμως κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του
δικαιούχου με την ΟΤΔ θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό βαρών
και μη διεκδικήσεων
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ‐1:
|

|

|

|
|

|

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση της ΕΔΠL και αποτελείται από υπαλλήλους της Αναπτυξιακής
Πέλλας.
Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις προτάσεις με βάση τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής και για κάθε δράση καταρτίζει πίνακα
κατάταξης
Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην
ΕΔΠL, η οποία αποφασίζει με βάση τη γνωμοδότηση της. Σε περίπτωση
που η ΕΔΠL αποκλίνει από τη γνωμοδότηση της επιτροπής θα πρέπει να
υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση
Η απόφαση αξιολόγησης της ΕΔΠL κοινοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή, η
οποία διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί της διαδικασίας αξιολόγησης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στην ΑΝΠΕ η οποία
επικυρώνει ή τροποποιεί (ανάλογα με τα αποτελέσματα του
δειγματοληπτικού ελέγχου) την αρχική απόφαση αξιολόγησης
Στη συνέχεια κοινοποιούνται τα αποτελέσματα με συστημένη επιστολή
στον κάθε υποψήφιο, ενώ παράλληλα ο πίνακας κατάταξης των
προτάσεων δημοσιεύεται σε 2 τοπικές εφημερίδες, τοιχοκολλείται στα
γραφεία της ΑΝΠΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ‐2:
|

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων

|

Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση
της EΔΠL, έχει σύνθεση αντίστοιχη με αυτή της επιτροπής αξιολόγησης και
τα μέλη της δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση της
πρότασης του δικαιούχου που υποβάλλει την ένσταση

|

Η επιτροπή ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικά η αιτιολογημένη γνωμοδότησή της επί
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν

|

Η ΕΔΠL αποφασίζει επί των ενστάσεων με βάση τη γνωμοδότηση της
επιτροπής ενστάσεων. Σε περίπτωση που η ΕΔΠL αποκλίνει από τη
γνωμοδότηση της επιτροπής θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση

|

Στη συνέχεια η ΑΝΠΕ κοινοποιεί με συστημένη επιστολή την απόφαση επί
των ενστάσεων στους ενδιαφερόμενους της δράσης, ενώ ο τελικός
πίνακας κατάταξης των δράσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΝΠΕ και
τοιχοκολλείται στα γραφεία της.
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