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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 173/24-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΤΔ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου
19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», και της
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»,
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης της ΟΤΔ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)» - έργα ιδιωτικής παρέμβασης, προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης το οποίο
ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.253.000,00 € και κατανέμεται στις ακόλουθες υπο-δράσεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

19.2.2.2

19.2.2.3

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση επενδύσεων
στη μεταποίηση,
εμπορία και / ή
ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με
αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής

Ενίσχυση επενδύσεων
στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

50%

Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις (ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση,
μετεγκατάσταση)

Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
και επέκταση υποδομών
διανυκτέρευσης
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
και επέκταση επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
εστίασης και αναψυχής
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
και επέκταση επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών του
τουριστικού κλάδου.
Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.

300.000,00

276.250,00

65%

[1]

19.2.2.4

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή
εφαρμογής

19.2.2.5

19.2.3.1

19.2.3.3

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

Ενίσχυση επενδύσεων
παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ)
με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
Οριζόντια εφαρμογή
μεταποίησης, εμπορίας
και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα
γεωργικό προϊόν με
σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

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

390.000,00

Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων στην
παραγωγή συγκεκριμένων
ειδών μετά την α’
μεταποίηση (συγκεκριμένοι
ΚΑΔ):
γλυκά και εδέσματα
(μπακλαβάς, κανταΐφι,
κλωστάρι, σκερ μπουρέκ,
τσουμπέκια, καρυδάτο),
ζυμαρικά (μακαρόνια,
τραχανάδες, χυλοπίτες),
κατεψυγμένα ή μη είδη
διατροφής με αναφορά στις
πίτες.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση πολύ μικρών και
μικρών βιοτεχνιών
(συγκεκριμένοι ΚΑΔ):
τομείς της υφαντουργίας,
ταπητουργίας, κηροποιείας,
ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας,
βαρελοποιίας, κατασκευής
κυψελών,
αργυροχρυσοχοΐας,
επεξεργασίας μαρμάρου και
πέτρας.
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
και επέκταση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
της υποδράσης 19.2.3.4.
Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

65%

Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
και επέκταση επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών των ΚΑΔ
της υποδράσης 19.2.3.5.
Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

50%

Κανονισμός
(ΕΕ)
1305/2013,
παράρτημα ΙΙ

Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις (ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση,
μετεγκατάσταση)



Κανονισμός
(ΕΕ)
651/2014,
άρθρο 22

Ίδρυση μη εισηγμένων
μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων, που
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς
διανομή κερδών (μόνο για τις
επιχειρήσεις υποδομών
διανυκτέρευσης)



Κανονισμός
(ΕΕ)
651/2014,
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ
μικρών επιχειρήσεων

65%

165.000,00

820.000,00

490.750,00

[2]

19.2.3.4

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων

Ανάπτυξη και
βελτίωση
βιωσιμότητας δασών

19.2.3.5

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

19.2.6.2

Επενδύσεις σε
δασοκομικές
τεχνολογίες και στην
επεξεργασία,
κινητοποίηση και
εμπορία δασικών
προϊόντων

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



Κανονισμός
(ΕΕ)
651/2014,
άρθρο 22

Ίδρυση μη εισηγμένων
μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων, που
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς
διανομή κερδών



Κανονισμός
(ΕΕ)
651/2014,
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ
μικρών επιχειρήσεων

275.000,00



Κανονισμός
(ΕΕ)
651/2014,
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ
μικρών επιχειρήσεων

150.000,00



Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων

360.000,00

26.000,00

65%

Κανονισμός
(ΕΕ)
1407/2013

Τουλάχιστον πέντε (5) μικρές
& πολύ μικρές επιχειρήσεις
των υποδράσεων 19.2.2.3 &
19.2.3.3.
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση
και λειτουργία ΕΣΚ
(Ευρωπαϊκές Συμπράξεις
Καινοτομίας)

Οι ανωτέρω Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που
είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας
Ιωαννίνων και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με τους περιορισμούς που
ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3.
Συνοπτικά, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον
αφορά σε παρεμβάσεις Ιδιωτικών Έργων είναι οι ακόλουθες:
Δράση 19.2.2: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
[3]

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση προϊόντων
του Παραρτήματος I της Συνθήκης για την περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν εκτός
παραρτήματος Ι (μη γεωργικό).
Ο καθορισμός των επιλέξιμων πράξεων της υποδράσης θα πραγματοποιηθεί βάσει των εξής
τομέων:
 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 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.
 Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών
διατροφής
 Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης,
λινάρι).
Ωστόσο, οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στήριξης θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετικό κωδικό ΚΑΔ, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω
κατηγορίες NACE: 10.41 (εκτός του ΚΑΔ 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82,
10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 20.42 και 20.53 σύμφωνα με
τους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.
Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα ενισχύεται:
Α. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση, με την
προϋπόθεση ότι τελικά θα κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω ΚΥΑ
μορφές.
Β. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης και
αναψυχής, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Γ. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού
κλάδου, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός.
επέκταση), στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση,
αναβιώνοντας παραδοσιακές μεθόδους – συνταγές. Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη
δημιουργία μονάδων στους τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής,
αγιογραφίας, βαρελοποιίας, κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και
πέτρας, καθώς και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική
[4]

δραστηριότητα, είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.
Επίσης ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’
μεταποίηση της υποδράσης 19.2.3.4. σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.
Υποδράση 19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συγκεκριμένων ΚΑΔ, για
επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του
τοπικού πληθυσμού.
Δράση 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

βελτίωση της επιχειρηματικότητας και

Υποδράση 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.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με
τελικά προϊόντα γεωργικά όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
παρακάτω τομείς:
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 Γάλα
 Αυγά
 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα
 Ζωοτροφές
 Δημητριακά
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 Οίνος
 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες
ύλες)
Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα ενισχύεται:
Α. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα) 3*, 4* και 5*(Ξενοδοχεία, Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping))
Β. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3 κλειδιών και άνω (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και
διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες)
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Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενισχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους
παραδοσιακούς οικισμούς.
Εξαιρείται και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και
διαμερισμάτων στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:
Δήμος Δωδώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστασίας.
Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης,
Πετσαλίου, Πρωτόπαππα, Ελεούσης, Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου,
Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου.
Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων.
Δήμος Ηγουμενίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου,
Καστρίου, Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας.
Γ. μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα
Δ. Ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Ε. Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Υποδράση 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.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συγκεκριμένων
ΚΑΔ, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση,
καθώς και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική δραστηριότητα,
είτε μεμονωμένα
με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Επίσης ενισχύεται η ίδρυση συγκεκριμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του λιανικού
εμπορίου, συγκεκριμένων ΚΑΔ, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση η επένδυση να γίνει σε
υφιστάμενο κτίριο (όχι ημιτελές).
Υποδράση 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.
Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συγκεκριμένων
ΚΑΔ, που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
Υποδράση 19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση
και εμπορία δασικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός.
επέκταση), συγκεκριμένων ΚΑΔ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των
δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της βιομηχανικής
μεταποίησης) του ξύλου και των δασικών προϊόντων.
Υποδράση 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.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με
τον αγροτουρισμό (καταλύματα, χώροι εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να
βοηθηθούν να αναπτύξουν ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία (marketing) των τουριστικών
τους υπηρεσιών. Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον
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πέντε (5) μικρές επιχειρήσεις. Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας
μικρών επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.
Είδος ενίσχυσης και ποσά στήριξης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται
βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί
να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€
για άυλες πράξεις.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω
όρια. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των
πόρων της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει
στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν,
από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών, (τρέχον έτος και 2 προηγούμενα), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
Δυνητικοί Δικαιούχοι για τις ανωτέρω υποδράσεις είναι:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.
Υποβολή αίτησης στήριξης:
Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr ) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί
διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία
οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης
στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιέχει: όλα
τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα ΙΙ Έντυπο ΙΙ_2: «Οδηγός Επιλεξιμότητας - επιλογής», τα οποία δύναται να
εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, στη διεύθυνση:
Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, ΤΚ 45332, Ιωάννινα.
Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη
σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής
της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των
ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής του
φακέλου δικαιολογητικών.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 14-05-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 30-08-2019 και ώρα 15:00
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κ. Μώκος Ηλίας, η κα Καρακώστα
Κατερίνα, ο κ. Βασιλείου Βασίλειος, κα Αναστασίου Μαρία, τηλέφωνα 26510 83087, 26510 36686,
e-mail: epirus@epirussa.gr.
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Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή
των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και στην
ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.epirussa.gr.
Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται
στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ,
είτε μέσω του διαδικτύου.
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020
Ντέτσικας Κωνσταντίνος

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

[8]

